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Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában!

Vitézek Lapja XX. évfolyam 1-2. szám, 2014. december

Kegyeletteljes, áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend!

A hagyományok őrzése minden szervezet számára 
kiemelt fontosságú feladat és ennek jó példája az 
1920-óta jogfolytonosan működő Vitézi Rend éves 
tagavatása. 2014. szeptember 20 –án ünnepélyes 
keretek között az esztergomi Szent Anna ferences 
templomban avatta több mint félszáz vitézét a Vi-
tézi Rend. Vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úr a 
beszédében megemlékezett a 100 éve kitört I. Világ-
háborúról illetve a Vitézi Rend modern kori példa-
mutatására hívta fel a fi gyelmet.

A Vitézi Rend legnagyobb ünnepét a vitézavatást Eszter-

gomban a ferences templomban tartotta. 

A Rend tisztelettel és szeretettel fogadta Németország, Er-

dély, Kárpátalja, Felvidék és Újvidék vezetőit és tisztjeit.

Az eseményen megjelentek a  Bajor Katonai Szövetség, 

Nemzetközi Tartalékos Szövetség és az Ausztriából  érkező 

Deutschmeister Lövész tisztjei.

Az ünnepélyes eskütétel előtt Rend főkapitánya vitéz 

Molnár-Gazsó János megemlékezett az I. Világháború 

100 évvel ezelőtti kitöréséről. Beszédében emlékeztette a 

Rendtársakat, hogy „Mi magyarok ezt véres és kegyetlen 

háborút soha sem akartuk. Tisza gróf Magyarország Mi-

niszterelnökeként végig a háború ellen érvelt. Nem tudtuk 

elkerülni a mérhetetlenül nagy vérrontást. Nem ami hábo-

rúnk volt. De mint történelmünk során oly sokszor ezt a 

4 évig tartó véres küzdelmet is vitézül végig harcoltuk. A 

magyar katonák hősies helytállása és a harctereken muta-

tott vitézsége világszerte ismertté vált és tiszteletet vívott 

ki. Szövetségesi hűségünket sok más nemzet elé példaként 

állíthatják.”

Főkapitány úr beszédében utalt arra, hogy a Rendnek 100 

év elteltével most is meg kell küzdeni az ellenséggel, hisz 

„... nem kell Szent István országának határáig elmenni ha 

magyarellenes, idegeneket kiszolgáló ellenséget keresünk. 

Igen, ellenséget mondtam és nem ellenfelet. Az ellenfél szá-

momra lovagias és felemelt sisakrostéllyal támad. De az 

ellenség mosolyogva kezet nyújt, majd orvul hátba támad. 

Évtizedek óta itt élnek közöttünk és mindent megtesznek 

 Rendünk felavatta az új vitézeket
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azért, hogy nemzedékről nemzedékre kevesebb magyar 

vallja magának ezt a hazát és ragaszkodjon ahhoz a rög-

höz, amiért őseink a vérüket adták. “

Kiemelt fontosságúnak tartotta a Vitézi Rend a modern 

kori elvárásoknak való megfeleltetését, példamutatását 

a társadalomnak illetve más civil szervezeteknek: „Nagy 

szükség idején nekünk vitézeknek is ki kell venni a részün-

ket azokból a feladatokból amik könnyebbé teszik honfi tár-

saink életét. A tavalyi év során a decemberi hónapban közel 

2000 embernek tudtunk meleg ételt adni és több száz zsák 

Angliából érkezett ruhát sikerült szét osztanunk. S kará-

csony idején még a nagycsaládosoknak is tudtunk fenyőfá-

kat adni, hogy ezzel járuljunk hozzá a szent ünnep meghitt 

hangulatához. Hála Istennek arra is futotta erőnkből, hogy 

Kárpátalján élő magyar testvéreinknek is tudtunk adomá-

nyokat küldeni.”
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Vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úr 

2014. évi vitézavató beszéde

Ünneplő Nemzetes Magyar Gyülekezet! 
Áldás, békesség! 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Vitézi Rend főkapitányaként, külön köszöntöm a vi-
tézavatáson megjelent polgármester urakat, az egyhá-
zak képviselőit, tábornok urakat, főtiszt és tiszt urakat! 
Rendtársi szeretettel üdvözlöm Németország, Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék és Újvidék törzskapitányságainak 
megjelent vezetőit és tisztjeit. 

Bajtársi hűséggel üdvözlöm a testvéri Bajor Katonai 
Szövetség megjelent tisztjeit, a Nemzetközi Tartalékos 
Szövetség vezetőit és az Ausztriából érkezett Deutsch-
meister Lövészezred tisztjeit.

Idén 100 éve, hogy kitört az I. Világháború. Ez a háború 

amely az emberiség ismert történelmének során először 

borította lángba az egész világot – tragikus következmé-

nyekkel járt ránk, magyarokra nézve. 

Ma már jól tudjuk, hogy a háborút szabadkőműves pá-

holyok ármánykodásai robbantották ki. Magyarország 

tragédiája az volt, hogy ezt a több évtizede jól előkészített 

és ránk erőltetett háborút nem tudtuk elkerülni. Mi ma-

gyarok ezt véres és kegyetlen háborút soha sem akartuk. 

Tisza gróf Magyarország Miniszterelnökeként végig a há-

ború ellen érvelt. Nem tudtuk elkerülni a mérhetetlenül 

nagy vérrontást. Nem ami háborúnk volt. De mint törté-

nelmünk során oly sokszor ezt a 4 évig tartó véres küzdel-

met is vitézül végig harcoltuk. A magyar katonák hősies 

helytállása és a harctereken mutatott vitézsége világszerte 

ismertté vált és tiszteletet vívott ki. Szövetségesi hűségün-

ket sok más nemzet elé példaként állíthatják. 
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Minden akkor élő és gondolkodó magyar ember tudta 

vagy sejtette, hogy ránk magyarokra nézve óriási a tét. 

Ebben a világégésben a puszta létünk volt a tét. 

Mi magyarok nem hódítók voltunk. Mi Szent István or-

szágát védtük. Ezt a földet a Kárpát - medencét Isten adta 

a magyar népnek. S amit az Úrtól kaptunk azt földi ha-

talom tőlünk el nem veheti. Katonáink két ősi erénytől a 

hazaszeretettől és a vitézségtől vezérelve dühös oroszlán-

ként vetették magukat a kegyetlen küzdelembe. 

Magyar anyák, feleségek és gyermekek kisírt szemekkel 

búcsúztak a harctérre induló fi úktól, férjektől és édes-

apáktól. Drága magyar katonáink szeretteik fényképével 

a szívük felett indultak a messzi és véres idegenbe. Hazá-

jukra és szeretteikre gondolva oly bátran rohantak előre 

harcolni ahogyan csak a magyar tud küzdeni. Megha-

tottan és alázattal gondolok arra a sok százezer magyar 

fi atalra, családapára, akik Hazájuk hívószavára azonnal 

készek voltak fegyvert ragadni és drága vérüket ontani, 

hogy Magyarország megmaradjon nekünk kései utóda-

iknak. 

Nemzetes Magyar Gyülekezet! 

Soha ne feledjék ezt a sok millió életet követelő kegyetlen 

és sokszor embertelen háborút nem mi akartuk. Muszáj 

ezt sokszor hangsúlyoznom. Mert már az I. Világháború 

alatt volt és egészen napjainkig van egy kicsiny csoport, 

jól tudjuk kik – akik nem szűnnek meg hangoztatni a ma-

gyar nép felelősségét. Nemzetünk bűnösségét már ekkor 

hangoztatták azok, akik ma is ezt teszik. 

A háború 4 éve alatt sok tábornok neve fenn maradt, akik 

magyar virtussal olyan sikereket értek el a mérhetetlen 

túlerő ellen ami azóta is dicsőséget hoz számukra. S én 

most még is azokra a fi atal férfi akra, családapákra gondo-

lok akik könnyes szemmel búcsúztak szeretteiktől. Fájó 

szívvel indultak de azzal az eltökélt szándékkal, hogy éle-

tük árán is megvédik hazájukat, Magyarországot. 

Csak az tud ilyen bátran harcolni aki Isten kegyelmében 

bízva fog fegyvert. 

Ezt a háborút mi magyarok soha sem veszítettük el. A há-

ború lezárásakor seregeink messze idegen földön harcol-

tak, s meg nem hátráltak. Készek voltak az utolsó emberig 

kitartani így mutatva példát az egész világnak a hazasze-

retett ősi erényéből. 

Hős katonáink elárulása a magyar politika örök szégyen-

foltja marad. Velejéig romlott , haszonleső politikusok és 

bankárok elárulták hős seregeink, így Magyarországot is. 

Jól tudjuk mi következett a 4 évig tartó véres harc után. A 

legnagyobb gyalázat mi e hazában megtörténhetett a 133 

napos kommunista rémuralom. Mintha Isten nem elégel-

te volna meg a szenvedésünk – új és szörnyű időszakot 

bocsátott ránk. De az Úr azokat teszi próbára, akiket sze-

ret. S minket, magyarokat szeret. Mert ha nem így len-

ne már több évszázada eltűntünk volna, sok más néphez 

hasonlóan. Minden igaz hívő magyar hitte és hiszi ma is, 

hogy akik ezeket a próbákat kiállják, végül elnyerik Isten 

szerető kegyelmét. 

Nagyapáink, dédapáink nem hiába véreztek a csatame-

zőkön. Sok százezer katona szemefénye halványult el 

örökre. Ők a tábornokok, tisztek és honvédek oda adták a 

legdrágábbat amit katona adhat- életüket áldozták a haza 

oltárán. Haláluk fájdalmas és szomorú. De azok a magyar 

férfi ak, akik túl élték az I. Világháborút itthon tovább 

folytatták a harcot. Harcoltak a vörös rémmel, az Isten ta-

gadó kegyetlen Lenin fi úkkal. 

Drága hazánkat, Szent István országát a győztes hatalmak 

oda dobták a határainkon ólálkodó gyáva és áruló hié-

náknak. De előre kitervelt alattomos tervüket Magyaror-

szág teljes elveszejtését nem tudták megvalósítani. Mert 

a magyar nép Isten szeretett népe, kit Szent István kirá-

lyunk a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlott. 

Ma amikor itt Esztergomban Rájuk emlékezünk , arra is 

gondolnunk kell mit hagytak nekünk örökül hős katoná-

ink! Megörököltük azt ami más nemzeteknél férfi erény 

- de nálunk magyaroknál férfi kötelesség a vitézséget és 

nemzethűséget. Ez a szent örökség kötelez minket, hogy 

mindenkor készek legyünk Hazánk segítségére lenni. 

Amikor ez a két jellemvonás természetes tulajdonsága 

volt a magyarnak, nem volt szükség olyan rend alapításá-

ra ami ezt a két emberi értéket emeli mindenek fölé. 

De katonáink elárulása majd a vörös terror szörnyű mó-

don világított rá arra, hogy ez két nemes emberi tulaj-

donság veszélybe került. Ezekben a mérhetetlenül nehéz 

időkben az Isten küldötte magyar vezér Horthy Miklós 

kormányzó úr elérkezettnek látta az időt és megalapította 

szeretett rendünket a Vitézi Rendet. 

Régi ősi magyar hagyományhoz nyúlt vissza akkor ami-

kor a háborúban hősként harcoló katonákból megala-

pította a Vitézi Rendet azzal a nem titkolt nemes céllal, 

hogy a Rend bármikor kész a Nemzet oltárán áldozatot 

hozni. Kormányzó úr az általa alapított katonai rendben 

nem csalatkozott. A Vitézi Rend tagjai példamutató mó-

don vettek részt a rendteremtésben és az ország újjáépí-

tésében. Vérrel és verítékkel szolgálták drága hazájukat a 
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béke majd a II. Világháború éveiben is. A Rend végig hű 

maradt alapítójához és Magyarországhoz. Vitézeink távol 

tartották magukat a szélsőségektől és életük árán is óvták 

hazánkat. A vörös szovjet megszállásáig minden vitéz es-

küjéhez híven szolgálta a magyar nemzetet. 

A megszállás, az idegenbe kényszerítés és az itthon tom-

boló szocializmus is kevés volt ahhoz, hogy a Vitézi Rend 

megszűnjön. 

S azt gondolom a Vitézi Rend alapítása óta eltelt majd 

100 év bizonyítja azt, hogy igenis a magyar társadalom-

nak szüksége van egy példamutató katonai rendre. Mi 

magyarok az elmúlt évszázadok során szinte már hozzá 

szoktunk, hogy nehéz időket élünk. Ma sincs ez másként. 

Csonka Magyarországot ma is körül veszik azok a népek 

akik a Ránk kényszerített béke után hiéna módjára tá-

madták lefegyverzett hazánkra. Ezek a népek jól tudják, 

amit elraboltak tőlünk az nem az övék. S pont ezért ag-

resszívan viseltetnek az oda született magyarokkal szem-

ben. Európában természetes az autonómia – de, ha a mi 

magyarjaink kérik az süket fülekre talál mint az érintett 

országban, mint az Európai Unióban. De nem kell Szent 

István országának határáig elmenni ha magyarellenes, 

idegeneket kiszolgáló ellenséget keresünk. Igen, ellen-

séget mondtam és nem ellenfelet. Az ellenfél számomra 

lovagias és felemelt sisakrostéllyal támad. De az ellenség 

mosolyogva kezet nyújt, majd orvul hátba támad. Évtize-

dek óta itt élnek közöttünk és mindent megtesznek azért, 

hogy nemzedékről nemzedékre kevesebb magyar vallja 

magának ezt a hazát és ragaszkodjon ahhoz a röghöz, 

amiért őseink a vérüket adták. 

Az egész világ forrong és mindenki érzi nagy változások 

vannak kilátásban. Bármerre nézünk, azt tapasztalhatjuk, 

hogy megerősödtek azok a mozgalmak amik a globalista 

politikával szembe mennek. Az emberiség gondolkodó 

része rá jött arra, hogy évtizedek óta hamis ideológiáknak 

akarnak megfelelni. 

Mi magyarok különösen nehéz helyzetben vagyunk. 

Mert geopolitikailag olyan területen élünk, ami megke-

rülhetetlen. Történelmünk során megtapasztalhattuk, 

hogy a nyugati politika számára nálunk ér véget Európa. 

Mi magyarok voltunk Európa védőpajzsa, mi magya-

rok voltunk a kereszténység védőbástyája. S félő, hogy a 

nyugati hatalmak most is így tekintenek ránk. S ebben 

a forrongó világban itt vagyunk mi magyarok és azok is 

akik évtizedek óta nemzetünk megosztottságán fáradoz-

nak. Ha túl akarjuk élni az elkövetkezendő éveket, akkor 

mindent meg kell tennünk azért, hogy a Magyar Nemzet 

megosztottsága megszűnjön. Joggal tehetik fel a kérdést 

– egy ilyen nehéz helyzetben mit tehet a Vitézi Rend!? 

A válaszom egyszerű és kézenfekvő, azt kell tennie, ami-

ért is létrehozták. Soha sem szabad feledni, hogy a Rend 

nem pusztán megemlékezések céljára alapíttatott. Vitéz 

nagybányai Horthy Miklós célja az volt, hogy legyen egy 

a Nemzethez mindhalálig hű rend ami mindenkor Ma-

gyarország érdekeit szolgálja. Nekünk vitézeknek kell 

megtalálni azokat a feladatokat amiket ma feltudunk 

vállalni. Ma amikor az idegen kézben lévő média nagy 

része tudatos agymosást végez az embereknél- ma ami-

kor a tv képernyőin hamis ideálokat építenek fel fi atalja-

ink számára – ma amikor másról sem olvashatunk, hogy 

ki kivel mit csinált és milyen trendi dolog – azt hiszem 

van dolgunk bőven. Minden lehetőséget meg kell ragad-

ni, hogy fi ataljaink nevelésében a törvény adta kereteken 

belül részt tudjunk vállalni. Már régóta hazafi as nevelést 

kellene, hogy kapjanak fi aink és lányaink. Ez egy olyan 

nemes küldetés amit soha sem kezdhetünk elég korán. Ez 

az alapja a honvédelemnek. A honvédelmi oktatást nem 

középiskolában kell el kezdeni oktatni, hanem már kis-

gyermekkorban szükséges magyarázni. S ha már kicsiny 

korban magukba szívják gyermekeink a hazaszeretet ma-

gasztos érzését egészen biztos, hogy hazájukat szerető 

magyar emberek lesznek. 

A hazafi ságra való nevelés mellett keresztényi kötelessé-

günk a gyengék segítése és gyámolítása. Sajnos az em-

bertelen világban önhibájukon kívül egyre többen süly-

lyednek mély szegénységbe. Nap mint nap láthatjuk, hogy 

nemzeti polgári kormányunk sokszor erőn felül igyekszik 

segíteni és szembe menni az Európai Unió embertelen, 

profi t orientált vezetésével. Nem is kapunk érte dicsére-

tet, csupán fenyegetéseket és szövetségesekhez nem illő 

módon még a közénk férkőzött idegeneket is pénzelik – 

így remélve, hogy számukra kedvezően változik majd a 

magyar belpolitika. Külső és belső ellenségeink mindent 

megtesznek azért, hogy itthon olyan körülményeket idéz-

zenek, elő minek következményeként fi ataljaink elvándo-

rolnak. S ha ők elmennek, Magyarország végveszélybe 

kerül. Megszűnik a fi atal életerős réteg amely az ország 

szíve- lelke és motorja lehet. S ami még rosszabb átadják 

helyeiket a régóta ide kívánkozóknak . Nagy szükség ide-

jén nekünk vitézeknek is ki kell venni a részünket azok-

ból a feladatokból amik könnyebbé teszik honfi társaink 

életét. A tavalyi év során a decemberi hónapban közel 

2000 embernek tudtunk meleg ételt adni és több száz 

zsák Angliából érkezett ruhát sikerült szét osztanunk. S 

karácsony idején még a nagycsaládosoknak is tudtunk 

fenyőfákat adni, hogy ezzel járuljunk hozzá a szent ün-

nep meghitt hangulatához. Hála Istennek arra is futotta 

erőnkből, hogy Kárpátalján élő magyar testvéreinknek is 

tudtunk adományokat küldeni. 
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Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

Ne azt mondjuk, hogy a szegények és rászorulók meg-

segítése az állam dolga. Az állam Európában példátlan 

módon csökkenti a rezsi költségeket és győzelemre viszi 

harcát a harácsoló, uzsorakamatokon és árfolyamokon 

nyerészkedő bankokkal szemben. 

Nekünk is ki kell venni a részünket abból a nehéz munká-

ból, ami a magyar társadalom megerősítését szolgálja. Mi 

eleget teszünk alapítónk óhajának amikor honfi társainkon 

segítünk. Nem kérdezzük, hogy balos vagy jobbos a politi-

kai orientáltsága- csak segítünk. Hiszem, hogy az ilyesfajta 

munka gyümölcse is beérik. Ne arra várjunk, hogy helyet-

tünk megtegye más. Tegyük meg mi magunk. Elődeinknél 

nagyapáink korában természetes dolog volt amikor egyik 

magyar bajba jutott a másik magyar segítségére sietett. 

Azt is látnunk kell, hogy a rendszerváltás óta voltak és va-

lahol még most is itt vannak azok az erők amik tudatosan 

leszerelték a honvédséget. A honvédség volt a legerősebb 

erő azok közül amik békeidőben, katasztrófa helyzetben a 

lakosság segítségére siettek. A tavalyi árvíz bebizonyítot-

ta, hogy az állami hatóságok jó szándékú segítségre szo-

rulnak. Mi vitézek meg is tettük ami tőlünk telt, közel 100 

vitézünk pakolta hetekig a homokzsákokat. Nem kértünk 

érte fi zetséget és nem is kaptunk. Még is ha a sors úgy 

hozza készek vagyunk újra csatasorba állni. Örömmel 

mondhatom Önöknek, hogy a Vitézi Rend katasztrófa-

védelmi százada megalakult és az erre hivatott katasztró-

favédelmi szervekkel már együttműködési megállapodást 

is kötöttünk. Remélem, hogy minél kevesebb feladatuk 

lesz! Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy mind a kép-

zésben és a válság helyzetekben vitézül helytállnak. 

Azt gondolom az ifj úság nevelésében való részvétel, a rá-

szorulók segítése és a katasztrófavédelmi tevékenységben 

való aktív részvétel – igazán vitézhez méltó cselekedett. 

Hiszem, hogy eltávozott őseink büszkén tekintenek le 

ránk. Mi pedig vasakarattal, egyszerre dobbanó szívvel 

szolgáljuk drága hazánkat Magyarországot. 

Mert a Vitézi Rend tagjának lenni elsősorban nem dicső-

ség, hanem sokkal inkább egy nemes szolgálat vállalása. 

Vitézekként ki- ki erejéhez mérten szolgálja Magyaror-

szágot! Célunk nem lehet más mint, hogy minden erőnk-

kel egy erős, keresztény Magyarországot hozzunk létre. 

Ha így cselekszünk dédapáink, nagyapáink nem hiába 

ontották vérüket Európa csataterein. 

Tisztelt Avatandók! 

Olyan időkben lesznek a Vitézi Rend tagjai, amikor ez a 

tagság inkább szolgálat mint dicsőség. Őseik vérrel szer-

zett jogán olyan rend tagjaivá válnak a mai napon amely 

rend nem elégszik meg jelen szerepével. Mi vitézek sze-

retnénk megmutatni az egész Magyar Nemzetnek, hogy 

többre vagyunk hivatottak a hagyományőrzésnél. Hasz-

nos és aktív tagjai kívánunk lenni a mai magyar társada-

lomnak, mint ahogy tették ezt vitéz őseink a szovjet meg-

szállásig. Önök a vitézavatás során egy sor önként vállalt 

kötelezettséget vállalnak fel. S tudjuk jól az önként vállalt 

kötelezettség legalább olyan fontos, mint az élet más terü-

letén vállalt felelősségvállalás. Legyenek méltók a Vitézi 

Rendhez és annak eszmeiségéhez. De soha ne feledjék! 

Először legyenek jó keresztény magyarok és csak utána 

derék vitézek! 

Reményteli szívvel kívánom azt avatandóknak, hogy le-

gyenek hűséges és hasznos tagjai a Vitézi Rendnek! 

Isten áldja Magyarországot! Isten óvja a Vitézi Rendet!

       vitéz Molnár-Gazsó János

 a Vitézi Rend főkapitánya

Kitüntetések és elismerések
Elsőként a Bajor Katonai Szövetség kitüntetéseit vitéz 

Tengerdi-Magyar Ferenc törzskapitány úr a Bajor Kato-

nai Szövetség würtzburgi tartományának tagja adta át.

A Bajor Katonai Szövetség a Jubileumi Vaskereszt kitün-

tetést adományozza vitéz Molnár-Gazsó János főkapi-

tány úrnak

Frankofónia Érdemkereszt I. osztály kitüntetést adomá-

nyozza vitéz Varga László főszéktartó úrnak

Schill Emlékérmet adományoz vitéz Mikecz András 

irodaveveztő törzskapitány úrnak, vitéz Kiss László tör-

zskapitány úrnak, vitéz Benedek Tamás nemzetes úrnak

A Vitézi Rend elismeréseit és kitüntetéseit vitéz 

Molnár-Gazsó János főkapitány úr adta át

A Vitézi Rend főkapitánya, a Magyar Nemzet és a 

Vitézi Rend érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége 

elismeréseként az alábbi kitüntetéseket adományozza: A 

Vitézi Rend által ez évben alapított VR I. VH. Centená-

riumi Vaskereszt-et vitéz Rainer Franz Schmitt, a BSB 

würzburgi tartományi elnök úrnak

vitéz Tengerdi Magyar Ferenc törzskapitány úrnak

Martin Wiegand úrnak

VR II. osztályú Lovagkeresztjét vitéz Mikecz András 

Irodavezető törzskapitány úrnak
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VR III. osztályú Lovagkeresztjét vitéz Szilágyi 

András törzskapitány 

VR Tisztikeresztjét: vitéz Szakács László széktartó úrnak, 

ifj . Vitéz Miltényi Dénes László vit. hdgy. úrnak

VR Jubileumi Arany Érdemkeresztjét: vitéz 

Komlósi Mihály székkapitány úrnak, vitéz Szabó Ferenc 

vit, hdgy. úrnak

VR Arany Érdemkeresztjét: dr. vitéz Erdős Tamás törzs-

kapitány úrnak, vitéz Antal Csaba törzskapitány úrnak, 

vitéz Varga György vit. hdgy. úrnak

VR Ezüst Érdemkeresztjét: vitéz Grosch Attila vit. 

őrm. úrnak – vit hdgy kinevezés is, vitéz Zentai 

István nemzetes úrnak

VR Bronz Érdemkeresztjét: vitéz Fülöp Jenő törzskapi-

tány úrnak

VR Horthy Arany Emlékérmet: vitéz Pintér István törzs-

kapitány úrnak, vitéz Kovács Ádám vit. hdgy. úrnak, vi-

téz Marosvári Imre vit. hdgy. úrnak, vitéz Pintér András 

vit. hdgy úrnak, vitéz Szilágyi Tíbor

VR Horthy Ezüst Emlékérmet: vitéz Fülöp Ferenc vit. 

hdgy. úrnak, vitéz Hajtmanné Berta Ilona vit. hdgy. asz-

szonynak, vitéz Peterdy György vit. hdgy. úrnak, vitéz 

Abonyi Tamás vit. őrm. úrnak

VR Horthy Bronz Emlékérmet: vitéz Takács Gyu-

la székkapitány úrnak, vitéz Lőcsey Dezső vit. hdgy. 

úrnak, vitéz Kiss Zsolt vit. hdgy. Úrnak, vitéz Lend-

vai László cim. vit. hdgy. úrnak, vitéz Berki Ágos-

ton vit. őrm. Úrnak, vitéz Balázs Sándor, vitéz 

Gangler-Baróthy Éva nemzetes asszonynak, vitéz 

Györök Béla nemzetes úrnak, vitéz Oszoli Olivér nem-

zetes úrnak, özv. Komlósi Ferencné nemzetes asszony-

nak

VR Vitézi Rendért Érdemérem: Benkő Szilvia úrhölgy-

nek, Koncsik István úrnak

VR Horthy Miklós lovasszobor Arany fokozatú támoga-

tói emlékérem: Tóth Éva Ágota

VR Horthy M. lovasszobor Bronz fokozatú támogatói 

emlékérem: Surányi Pál úrnak – távollétében édesapja 

veszi át.

Szilágyi Ákos rendtársunk kilencedik éve adja ki nemzeti színeinket feldolgozó falinaptárát. A naptár egy fotópá-
lyázat legjobb képeit tartalmazza. A fotópályázat zsűrijének elnöke Zsigmond Vilmos Oscar dijas operatőrünk. A 
felnőtt és diák kategóriák győztesei mint minden  éveben, ismét a Magyar Trikolór Gála keretében  vehetik át ki-
tüntetéseiket, amire december első napjaiban kerül majd sor és Budapesten a Stefánia palotában, ahova szeretettel 
várják rendünk tagjait is. A naptár és a rendelés részleteiért valamint a gála pontos időpontjáért látogassanak el a 
http://MagyarTrikolor.com weboldalra.

A Magyar Trikolór Tizenkét Hónapja,

A Nemzet Naptára 2015.
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néhai Angyal György

néhai Barabás Ferenc

néhai Bartl József

néhai Benczik Lajos

néhai Bender János

néhai Boldogjai Farkas Endre István

néhai Bolla István

néhai Derhán József 

néhai Évert István

néhai Galambos József

néhai Hám Mihály

néhai Hitter Ferenc

néhai Hitter Gyula

néhai Horváth Gábor

néhai felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Miklós

néhai Lantai Vince

néhai L’auné Ottó, Henrik, E.

néhai Légrády Mihály

néhai Lennert József

néhai Majtényi Lajos

néhai Nagy Bálint

néhai Rotter Lajos

néhai Süttő Kálmán Károly

néhai id. Tálos György

néhai Vass György

néhai Wéber Ferenc

néhai Zámbó Ferenc

Baka Béla

Balog Sándor

Bencsik István Gábor

Békási Imre

Birkás József Vladimir

Boda József avatott

Boda Renáta avatott 

Boda Viktória avatott 

Csaba Tamás

Csermelyi György

Czeilinger Tamás

Deák Levente

Erőss Ignác Zoltán

Fényes András

Földessi Zoltán

Gáspár Illés

Gombos Béla

Horváth Gábor

Jakkel Mihály

Jónás Pál

Károly Lajos Dr.

Kékkői András Károly

Kiss Ferenc

Kiss László Sándor

Kubinyi Jenő felsőkubini és 

déménfalvi 

László Gábor

L’auné Judit

Légrádi Csaba

Légrádi Csaba Sándor

Mikola Béla

Nizalowski Ernő Károly

Oszuszky János

Pádár Sándor

Péntek Bence

Pócsik Béla

Sándor Ágnes

Sándor Frigyes István

Sándor Teodóra

Süttő Mihály István

Szűcs Sándor

Tálas György

Tálas György

Tolcsvay Béla

Turda József

Zatykó ferenc

Poszthumusz vitézek

Avatott vitézek
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Nagy várakozás előzte meg az idei Vitézavatást és Vitéz-

találkozót, mivel az  eddigieknél még nem tapasztalt ese-

ménynek lehettek részesei a meghivottak. 

Ketten lesznek „Saját forradalmi” érdemeik alapján avat-

va. Egyikük, a Budapest  XX. kerületi Nemzetőrség volt 

parancsnoka, Oltványi László m.kir. fh dgy „poszthu-

musz” és annak 

közeli munka-

társa, Dr. (med.) 

Balázs Tibor in 

„proxy”.

Egy  legendás hirű 

vitéz várományo-

sa, Martonfalvay 

Tamás  is ott van 

az avatandók kö-

zött, aki 41 év el-

telte után lép atyja 

vitézi nyomaiba. 

Majd több mint 

tiz év után elöször 

avat az USA Törzs egy tiszteletbeli vitézt, Szigeti István úr 

személyében.

Pár percel a vitézavatás megkezdése előtt, v. Táborosi 

János  megkérte 

az O.Tk. -t, hogy 

végezze el rajta a 

ceremóniális „vi-

téz vágást”, melyet 

évekkel ezelőtt vi-

tézavatása alkalmá-

val „tehnikai okok-

ból” kifolyólag nem 

kapott meg. 1O 

órakkor,negyven 

öten gyűltek ösz-

sze az Oyster Bay-i 

vitéz Pákh kúria 

disztermében, hogy 

meghalgassák v. 

Pákh Imre, a házigazda üdvözlő szavait. 

Ezek után,v. Pákh felolvasta a Vitézi Rend  Főkapitányá-

nak az USA Törzshöz intézett üdvözlő sorait. A három 

oldalas levélben a Főkapitány úr méltatta az USA Törzs 

érdemeit, a tagság adakozó kézségét és a vezetőség fárad-

ságot nem ismerő „hozzá állását”.

Ekkor az Országos Törzskapitány (ezek után O.Tk.),, v. 

Waldner Tibor CSR. v. ezredes vette át a szót.

A Magyar Hitvallást követően, az O.Tk. megemlékezett 

mindazokról akiket az elmúlt év folyamán magához szó-

litott a Legfőbb Hadúr.  

Ezek után felkérte v. Gerley Győzőt, az USA Keleti álla-

mainak törskapitányát, hogy olvassa fel a vitézi esküt, me-

lyet az avatandók egy  lekes „Isten engem úgy segitsen”-el 

„pecsételtek meg”.

Az eskütétel után az O.Tk. elsőként vitéz Oltványi Lász-

lót avatta fel poszthumusz, majd a Magzarországon tar-

tózkodó Dr.(med.) vitéz Balázs Tibor, tévollétében, 

proxy „szenvedte” el a vitézi kardvágást.

Ekkor vitéz Táborosi Jánost, ( egy tehnikai mulasztást 

pótolva) ütötte vitézzé az O.Tk.

v. Martonfalvay Tamás megilletődve, az esemény jelen-

tőségétől átfűtve lépett az O.Tk. elé, aki a „Vitézi Rend Fő-

kapitányának megbizásából” v. Martonfalvayt befogadta a 

Vitézek nagy családjába.

A Vitézavatást, Szigeti István úr Tiszteletbeli Vitéznek 

való beiktatása zárta le, aki hosszú éveken át önfeláldozó 

munkát végzett az USA-ban működő Vitézi Törzs érde-

kében.

A sok-sok fenyképezőgép kattogása közepete ünnepelte 

az avatottakat az ünneplő közönség.

Miután az ünneplő közönség újra helyet foglalt, v. Szabó 

Piroska Nemzetes Asszony, Zászlóanya, az általa készitett 

emlékszallaggal feldiszitette az USA Törzs vitézi zászlaját.

A 2O13-14 –es  vitézi évben számos kiválló teljesitmény 

született, melyek elismeréséül az O.Tk. felterjesztésére a 

Vitézi Rend Főkapitánya a következő vitézeket kitüntetés-

ben részesitette:

Vitézavatás, Oyster Bay 2O14. Szeptember 7.
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VR. Tiszti Kereszt  v. Kemes László  

 Ny.á. Székkapitány

VR. Tiszti Kereszt  v. Oláh Károly 

 Ny.á. Székkapitány

VR. Horthy Miklós Arany Emlékérem 

 v. Szentpétery László 

 Ny.á. Székkapitány

VR. Arany Érdemkereszt  v. Nyárády Pablo  

 Székkapitány

VR. Ezüst Érdemkereszt  v. Waldner Tibor Robert

Bronz Érdemkereszt  v. Szabó Piroska

Bronz Érdemkereszt  v. Táborosi János

Az O.Tk. v. Táborosi Jánost, Vitézi Hadnagyá léptette elő 

és a Törzs kommunikációs tisztjévé nevezte ki.

A 2O14-es Vitézavatás hivatalos része a magyar  és a székely 

Himnuszok eléneklésével és fényképezéssel folytatódott, 

majd frissitők és egy kiválló diszebéddel felyeződött be.

A viszont látásra 2015-ben !

Tisztelt Rendtársak!

Főkapitány urunk rendel-
kezése szerint engem bízott 
meg a Vitézi Rendünk Hábo-
rús emlékhelyeit összefoglaló 
feladatok ellátásáról. Néhány 
szóban bemutatkoznék: v. 
Békási Imre vagyok Kisbérről 
A Perczel Mór Honvéd hagyo-
mányőrző egyesület elnöke 
Hm Kegyeleti és Háborús 
főosztály külsős munkatársa.

A munkámat segítené vitéz Szaniszlai István és vitéz 
Mikecz András nemzetes urak.

Rendtársaim!

Tisztelettel kérném,hogy mindenki az adott területen 
lévő vitézekkel karöltve egy átfogó elhagyott, gondo-
zatlan I.-II. világháborús sírhely koordináták megadá-
sával munkánkat segítsék
Írják össze első körben,hogy az adott térségükben ki 
tud elhagyott sírokról illetve ki az aki a programunkban 
részt venne?
Feltétlenül számítok nemzetes urak, segítségére,hogy a 
Vitézi Rendünk is csatlakozhasson a Magyar Anyaföld-
ben nyugvó katonáink felmérését, és gondozását zász-
lójukra tűző szervezetek közé.
 vitéz Békási Imre
 VR.  Háborús Emlékhelyek Gondozásával 
 megbízott referens
 vitezihadisirok@gmail.com
 + 36  20 411 5793

 „Nagyapáink dicső emléke... ma már Magyarságunk szent ügye!”
 ( v. Békási Imre) 

Háborús Emlékhelyek Gondozása

Rendünk fontosnak tartja a háborús emlékművek gondozását, ezért megbízást 
kapott vitéz Békási Imre nemzetes úr, hogy fogja össze ennek a koordinálását. 
Ezzel kapcsolatban felhívását tesszük közre.
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Őrzik A Hősök Emlékét Várgesztesen

Ünnepélyes keretek között adták át vasárnap a reg-
geli szentmisét követően Várgesztesen a megújult 
ravatalozót, valamint a II. Világháborúban a falu 
környékén elesett és a községben eltemetett Ma-
gyar Királyi Honvédek felújított sírparcelláit.

A munkálatokra a Várgesztesi Római Katolikus Egy-
házközség sikerrel nyújtott be pályázatot, a ravatalozó 
rekonstrukciójára 16, a hősök kegyeleti helyeinek felújí-
tására 2,5 milliót nyert el az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program keretéből. A pályázat kimunkálásáért, 
az elszámolás elkészítéséért Menoni Gabriella polgármes-
ter vasárnap köszönetet mondott az egyházközség tagjai, 
kiemelten Dr. Kis József részére, Spányi Antal Megyéspüs-
pök atyának a megelőlegezett forrásokért, a kivitelezők-
nek, műszaki ellenőröknek az áldozatos munkájukért, s a 
megyei Honvéd és Nemzetőr Hagyományőrző Egyesület 
állományának, akik több mint 400 munkaórát teljesítet-
tek a Hősi parcella felújítása során.

Elődeink és a hősök emlékét megtartjuk és megőrizzük! 
– zárta gondolatait a polgármester.

Amikor egy település, egy közösség mind a hősök em-
lékére, mind pedig egy temetőben a méltó búcsúra képes 
áldozni és képes megtenni mindent azért, hogy a hősi sí-
rok, a temető és annak környezete megszépüljön, az tisz-
teletet mutat – fogalmazott az eseményen Czunyiné dr. 
Bertalan Judit államtitkár, majd hangsúlyozta: olyan tisz-
teletet mutat, amit mindnyájunknak meg kell tanulnia.

Vitéz Bányay István Károly nemzetőr dandártábornok, a 

Komárom-Esztergom Megyei Honvéd és Nemzetőr Ha-

gyományőrző Egyesület elnöke a jelenlévőktől azt kérte: 

azokról a honvédekről se feledkezzenek meg, akik még 

mindig hevenyészett sírjaikban nyugszanak a falu köz-

igazgatási határain belül, s bár sírhelyük biztosított lett 

volna a temetőben, a honvédelmi tárca nem járult hozzá. 

Közülük Funtig József, Darázs János és Kis Jenő neve is-

mert. A dandártábornok a távolban elhunyt Schäff er An-

talról és Pillmann Ferencről is megemlékezett, valamint 

a családi sírban nyugvó Pillmann Imréről, aki „abban a 

zűrzavaros időben valahogy hazakeveredett, s amikor a 

szovjetek elfoglalták a községet, menekülni próbált, ám 

hiába volt fegyvertelen, agyonlőtték”.

Azok a honvédek és bizony civil áldozatok is, akikre ma 

itt közösen emlékezünk, helytálltak. Ezért is a mi hőse-

ink, a nemzet hősei, akiket nem szabad elfelejteni, és akik 

iránt örök hálánk kötelez – hangzott el a beszédében. A 

dandártábornok végül a felújításban nyújtott áldozatos 

munkáért az egyesület három tagja, Józsa Beáta, Likár Jó-

zsef és Daubner Attila részére fejezte ki köszönetét.

Vitéz Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend Főkapitánya 

meghatottan és alázattal idézte fel azon sokszázezer ma-

gyar fi atal, családapa sorsát, akik hazájuk hívó szavára 

azonnal fegyvert ragadtak és készek voltak vérüket on-

tani, hogy Magyarország fennmaradjon a kései utódok 

számára. A csatamezőkön elvérzett nagyapák, dédapák 

közül ő is három, Várgeszteshez kötődő hős nevét emel-

te ki. Így fogalmazott: a háborúban bátran harcoltak és a 

háború, valamint a kommunista rémuralom után életük 

végéig hazájukat szolgálták. Mert a hazát szolgálni nem 

csak háborúban lehet, hanem békeidőben is. És kell is.

Molnár-Gazsó János a három hős emlékét idézve bejelen-

tette: a Vitézi Rend poszthumusz soraiba fogadta néhai 

Hám Mihály honvédet és néhai Bender Mihály őrmestert, 

s Vitéz Magyar Dezső ezredes részére a rend főkapitánya-

ként Világháborús Emlékérmet adományozott, melyet a 

vitézavatáson nyújt át szerettei részére.

A történelem vérzivataros időszakára, kínokra, fájdal-

makra, sokmillió ember életét követelő háborúra és ma-

gyar hőseire történő visszatekintéseket követően Bedy 

Sándor római katolikus plébános, dr. Papp Szabolcs görög 

katolikus paróchus és Szemeti Ferenc nyugállományú ez-

redes, református tábori lelkész mondott imát, s szentelte 

fel, áldotta meg a felújított ravatalozót és sírparcellákat, 

majd a jelenlévők a központi keresztnél helyezték el a ke-

gyelet, az örök emlékezés és tisztelet virágait.
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Február 22-én a Vitézi Rend Budapesten, a 

Benczúr-házban tartotta meg hagyományos farsangi 

bálját. Este hét órakor vonult be a terembe Molnár-Gazsó 

János rendi főkapitány úr kislányával, és felesége, a 

nemzetes asszony kíséretében.

A Magyar Hiszekegy közös elmondása után ünnepi 

beszéddel köszöntötte a vendégeket a nemzetes fő-

kapitány úr. Rövid tájékoztatást adott az elmúlt egy 

év eseményeiről. Méltatta a segítők áldozatos mun-

káját, akik az adományok gyűjtésében és egyéb szer-

vezési feladatokban segédkeztek. A főkapitány úr 

hangsúlyozta: a rend minden eseményen megjelent 

az év folyamán, ahol segíteni, adományozni kellett. 

Köszönetét fejezte ki azon rendtársaknak, akik időt, 

fáradságot nem sajnálva helytálltak a legnehezebb 

percekben is. Ekkor adta át a „Horthy szobor támo-

gatásáért” arany emlékérmet dr. Soós László Károly  

vezérőrnagy, nyugállományú tábornoknak a rend szá-

mára nyújtott nagylelkű adományáért és áldozatos 

munkájáért.  Majd jó mulatást kívánt mindenkinek.

A főkapitány úr és a nemzetes asszony hagyományos 

bécsi keringővel nyitotta meg a bált.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós két okból hívta életre a 

Vitézi Rendet. Nagyon fontos volt, hogy az I. világhábo-

rúban hősiesen harcoló katonák méltóképpen elismerve, 

jutalmazva legyenek. De legalább ilyen fontos volt, hogy 

azokban a mérhetetlenül nehéz időkben legyen egy olyan 

szervezet amire a Nemzet mindig számíthat.

A Vitézi Rend ennek a feladatának mindig eleget tett. 

Nem csak a hősies katonai helytállás vitézi tett. Legalább 

ilyen nemes és vitézi cselekedett az elesettek védelmezése 

és segítése. 2013. december 15-én vasárnap, Budapesten 

a Nyugati téren más szervezetekkel (Együtt a Kárpátok 

–Medencei Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület, Magyar Nemzetőrség,Váradi mentőszolgálat) 

együtt meleg ételt, teát, ruhát és fenyőfát osztottak a Rend 

tagjai a rászorulóknak.

Látva a több száz ember fegyelmezett várakozását és sor-

ban állását, látható volt, milyen nagy szükség van a se-

gítségre. Akik ott voltak, és azok akik a  nemes felajánlá-

saikat megtették ezzel a jótékonysági akcióval, szerettek 

volna egy kis meleget lopni a nehéz körülmények között 

élők szívébe.

Reméljük, szívből jövő segítő szándékuk segít Karácsony 

szent ünnepének megélésében!

Az eseményről az ECHO TV híradója is beszámolt. 

A nemes cselekedetről készült képgaláriánkat tekintsék 

meg kedves olvasóink!

Karácsonyi jótékonysági akció

Vitézi Bál 2014 - Budapest
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A svédasztalos gazdag vacsorát divatbemutató kö-

vette. Takács Zsuzsa által tervezett ruhákban gyö-

nyörködhettek a jelenlevők, amiket vállalkozó szel-

lemű rendtársak és feleségeik mutattak be.

A divatbemutató után egy fi atal versenytáncos pár 

latin táncokkal varázsolta el a vendégeket.

Ezek után már csak a felhőtlen szórakozás követke-

zett, a tánc, a mulatság kivilágos-kivirradtig.

Külön szeretnénk megköszönni a szervezőknek, 

hogy csodálatosan elegáns, páratlanul szép műemlé-

ki környezetet választottak helyszínül. Munkájukkal 

emelték a bál színvonalát.

 vitéz  Farkas Ferenc nyá. ezredes

Rendtársunk, vitéz Dr. Mőcsényi Mihály professzor táj-

építész a korábbi kitüntetései mellé idén megkapta a Kos-

suth-díjat! További jó egészséget kívánva, rendtársaink 

nevében szívből gratulálunk a rendkívüli életúthoz, az 

elért sikerekhez, és a méltán kiérdemelt kitűntetésekhez!

Aki véletlenül lett tájépítész

„A Mőcsényi” fogalom. A magyarországi tájépítészet 

atyja, akinek a neve említése nélkül ma nem lehet tájról, 

kertről, ember és természet kölcsönhatásáról beszélni. 

A tájrendezés oktatásának megalapozója. Azt mondják, 

az az igazi tájépítész, aki tudja, hol van a balatongyöröki 

Mőcsényi-nyaraló, és részt is vett a megépítésében. Mő-

csényi Mihállyal újbudai lakásában találkozunk. Miköz-

ben mesél, ránk esteledik, kifogy a tollamból a tinta, és 

megismerek egy rendkívüli életutat.

- Hogy van?

- Köszönöm, jól. Amíg élünk, remélünk.

- Ön optimista?

- Hogy optimista vagyok-e? Inkább azt mondanám, hogy 

meg tudok küzdeni azért, amit szeretnék, hogy megva-

lósuljon. Meglehetősen kemény akaratú és következetes 

voltam, ha a céljaimról volt szó, és ezek közül sok minden 

valóra is vált. Rendkívül sok dolog akadt az életemben, 

amin valahogy túl kellett jutnom. Túljutottam rajtuk, de 

nem mondhatnám, hogy mindig tudtam, hogy sikerülni 

fog. Sok mindenben eltért az utam a megszokottól.

- Hogyan lett kertész?

- Véletlenül. Egy gimnáziumi osztálytársam a bajai ker-

tészképzőben volt gyakornok, és kért, hogy látogassam 

meg. A nap végén kitöltettek velem egy adatlapot, majd 

szóltak: „Most itt tessék aláírni”. Egy hét múlva jött az 

értesítés, hogy „kérelmemet” elfogadták, és beosztottak 

gyakorlatra. Apám azt mondta, bajom nem lehet belőle, 

menjek el egy évre. Így kezdődött.

- Az ön családját sok atrocitás érte.

- Apám, az egész rokonsággal együtt, náciellenes volt, és 

több zsidó családnak is segített megmenteni az értékeit. 

Ezért akár fel is akaszthatták volna, és fel is jelentette va-

laki a Gestapónál. Végül egy rokon közbenjárására meg-

menekült. Amikor változott a világ, akkor pedig kulákká 

minősítették, kitelepítették, elvették mindenünket. Apám 

belerokkant ebbe. Hogy optimista vagyok-e?

- Arra a sok diplomára mind szükség volt?

- Arra jutottam, hogy nemcsak településeket, városokat 

és parkokat kellene építeni, hanem az egész ország teljes 

területét kellene jobb állapotba hozni, a tájat fejleszteni. 

Kossuth-díjat kapott vitéz 

Mőcsényi Mihály tájépítész
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Ehhez szükséges műszaki, közgazdasági, esztétikai, pszi-

chológiai és a jó ég tudja, milyen más jártasság.

- Hogyan határozná meg a táj fogalmát?

- Több defi nícióm is létezik. A legtömörebb szerint a táj 

a természet és az ember kölcsönhatásának tárgyiasulása. 

Menjünk csak vissza a Bibliáig! Azt mondta a Jóisten az 

első emberpárnak: „Arcotok verejtékével, a föld műve-

lésével keressétek meg kenyereteket!” Így alakult a táj: a 

tudatos lény létrejöttével, a paradicsomból való kiűze-

tésével. Az ember kénytelen volt a természetet alakítani 

ahhoz…

- Önnek hogyan alakult a magánélete?

- A nejem úgy döntött, hogy engem férjül választ. Nem 

részletezem, de így volt, szó szerint. 1951-ben összehá-

zasodtunk. Éva rengeteget segített nekem akkor is, és 

később egy életen át. Először egy kétszer három méteres 

cselédszobában laktunk, aztán nagyobb tér kellett. Sokat 

sétáltunk a mostani lakhelyünk környékén, és kiderült, 

hogy eladó egy házrész. Megvettük, de jó ideig nem volt 

víz és villany. Egy kisszobában rendezkedtünk be, amely-

be nem fért be a kiságy, így le kellett fűrészelnem belőle. 

Telt-múlt az idő, és valami mégis lett belőle. Hogy opti-

mista vagyok-e? Biztos, hogy kell valami hit ahhoz, hogy 

meg lehet csinálni mindazt, ami nem lehetetlen, ha az 

ember nagyon akarja.

- Mi a hosszú házasság titka?

- El kell viselni egymást. Segíteni kell a másikat. És kel-

lenek közös célok, amelyeket meg lehet valósítani. Olyan 

közös alkotások, amelyek összekötnek, amelyeket együtt 

kell véghezvinni, amelyeknek együtt lehet örülni, és ame-

lyektől nem lehet elszakadni. Ezt most fogalmazom meg 

először: egy házaspárnak olyan értékeket kell produkál-

nia, amelyeket csak közösen tudnak fenntartani. Nekünk 

igen sok ilyen kincsünk van.

- Amióta nem dolgozik…

- Olyan nincs!

- Mit csinál szívesen a szabadidejében?

- Most vad dolgot fogok mondani. Nekem mindig szabad 

volt az időm, amióta élek. Azt csináltam, amit én akar-

tam – eltekintve attól, hogy a pártállam ránk vonatkozó 

előírásai kötöttek. Hogy véletlenül kezdődött, az most 

mindegy. Annyi sok minden történt életem során, ami 

hihetetlenül tragikusnak, hátrányosnak, elviselhetetlen-

nek tűnt, és a végén kisült, hogy előnyömre vált. Hogy 

optimista vagyok-e?

 

 2014. február

A Magyar Nemzet 2014. március 21-ei Pest megye ma-

gazinjában azt is elolvashatja, hogy hogyan alakult Mő-

csényi Mihály magánélete, és mit gondol a szabadidőről.

 

 A portrét készítette: Dudics Emese

Fülöpszálláson került megrendezésre a Nemzetközi Harcá-

szati és Military Fesztivál. Ilyen vagy ehhez hasonló rendez-

vény megtartására még nem került sor  Magyarországon.

A fesztivál célja az volt, hogy a katonai hagyományőrzők 

történelmi korokra tekintet nélkül mutatkozzanak be és 

ismertessék meg önmagukat. A találkozó apropóját az I. 

Világháború kitörésének századik évfordulója  és a gyer-

meknap adta. Remek alkalom volt arra vitéz katonáinkra, 

őseinkre emlékezzünk és tegyük ezt úgy, hogy az ide láto-

gató gyerekekkel megszerettetjük a katonaéletet. 

Megtalálhatóak voltak a nomád íjászok , középkori vi-

tézek,  huszárok, I. és II. Világháborús magyar és német 

katonák, szovjet katonák és szinte egészen napjainkig 

mindenki képviseltette magát. Vitézi Rendet az a meg-

tiszteltetés érte, hogy a rendezvény főszervezői meghív-

ták erre a rendkívül színes és érdekes katonai hagyo-

mányőrző találkozóra. Lehetőséget kaptunk arra is, hogy 

az előadó sátorban a hallgatósággal megismertessük a 

Vitézi Rendet. Rendünket testőreink, bocskaiba öltözött 

vitézeink, 1848 –as huszárjaink, II. Világháborús kato-

náink, középkori azabjaink és  a rongyos gárda hagyo-

mányőrzőink képviselték. Köszönet azoknak akik eljöttek 

erre a rendkívül jó hangulatú találkozóra. 

S köszönettel tartozunk azoknak is akik ezt a hagyo-

mányt teremtő találkozót megálmodták és végig vit-

ték – köszönet Kovács Imre polgármester úrnak és 

Mester Miklós úrnak.

  v. Molnár-Gazsó János Főkapitány

Nemzetközi Harcászati és Military Fesztivál 
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Ezüst érmesek lettünk Tápióbicskén

Hősök napi megelékezés Sepsiszentgyörgyön

Kitüntetéseket adott át 

a Németországi Vitézi Törzs Berlinben 

A Vitézi Rend tábori  konyhája idén, részt vett  a Tápió-

bicskei, hagyományőrző csata találkozón, mely  egyben a 

tábori étkek főzőversenye volt.      

A zsűri végeredményeként II. helyezést ért el Rendünk 

konyhája. Minden megjelent támogatói Rendtársnak kö-

szönet a részvételért.

vitéz Komlósi Mihály kulturális székkapitány részvételé-

ért külön köszönettel tartozunk!

  

Immár ötödik alkalommal hajtott fejet a magyar haza 

hőseinek emléke előtt a Vitézi Rend Erdélyi Törzskapitány-

sága Sepsiszentgyörgyön, a közös temetőben felállított em-

lékműnél.

Amint azt v. Székely Zsolt törzskapitány ez alkalomból el-

hangzott beszédéből megtudhattuk, Magyarországon a Hő-

sök Napját május utolsó vasárnapján tartják, eredete pedig 

az 1917-ben meghozott VIII. törvényre vezethető vissza. A 

kommunizmus ideje alatt törölték a hivatalos ünnepek sorá-

ból, azonban 2001-ben ismét törvény erejével nyilvánították 

emléknappá.

A szónok kifejtette: a Hősök napja ma, a kegyeletadás mel-

lett és azzal egyenértékűen a béke jelentőségére kell, hogy 

irányítsa a fi gyelmünket, azt sugallván mindenkinek, becsülje 

meg, hogy háborútól mentes korban és helyen élhet. Így a te-

levízión és számítógépes játékokon keresztül nap mint nap az 

erőszak vírusával fertőzött gyerekeket is ráébresztheti, hogy a 

látszólagos világtól eltérően a valódi háborúk valódi halotta-

kat követelnek.

Éppen ezért nekünk, akik békében élhetünk, köteles-

ségünk kimutatni a tiszteletünket azok iránt, akik nem 

születtek a miénkhez hasonló szerencsés korban. A tör-

ténelem tanúsága szerint ugyanis az emberiség legtöbb 

nemzedéke kénytelen volt átélni a fegyveres összeütkö-

zésekbe torkollt ellenségeskedések borzalmait, így a béke 

egyfajta kegyelemként, csodaként is felfogható. Ezt a ha-

talmas adományt azonban csak úgy tudjuk megbecsülni, 

ha megemlékezünk azokról, akiknek háborús korszakok-

ban kellett helytállniuk, és számos esetben a hazáért éle-

tüket áldozniuk.

A megemlékezés versfelolvasással folytatódott, majd lel-

készi áldással, közös imával és koszorúzással zárult.

 Bedő Zoltán

2014 május 21-én meghívást kapott Berlinbe a magyar 

nagykövetségre a „ Magyar-Honvédség Napjára” vitéz Ten-

gerdi - Magyar Ferenc a Vitézi Rend németországi törzska-

pitánya, és vitéz Rainer Schmitt nemzetes urak

Az ünnepségen jelen volt  dr Czukor József magyarországi 

nagykövet, és Koronczai Géza ezredes véderőattasé, akiv-

el törzskapitány úr jó kapcsolatot ápol. A nagy létszámú 

ünneplők között katonatisztek Bundeswehr-ből, néhány 
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német politikus,angol, amerikai, lengyel, orosz, kínai, és 

még sok más európai véderőattasék illetve  helyettesek is 

képviseltették magukat

Az ünnepség keretén belül  Vitézi Rend nevében   átadás-

ra került a „magyar-német bajtársiság” érdemérem, me-

lyet dr Czukor József és Koronczai Géza urak vehettek át!

 A jó hangulatú  rendezvény állófogadással zárult

A Vitézi Rend Kárpátaljai törzskapitánysága vasárnap 

június 1-én Beregszászban tartotta,idei kihelyezett ál-

lománygyűlését. 

Vitézi rend katasztrófavédelmi századának 

kárpátaljai egységének létrehozása

2014. június 1-én a Vitézi Rend Kárpátaljai Törzs vezetése 

meghívására Beregszászon jártam. A látogatás célja, hogy 

személyesen bemutathassam a Vitézi Rend Katasztrófavé-

delmi század létrehozásának és céljainak, feladatainak a lé-

nyegét. Elgondolásom szerint, ahol lehetséges személyesen 

kell megismerni a tagokat, az érdeklődő embereket.

A fogadtatás és az ott lét nagyon barátságos és szeretett 

teljes volt. Beregszászon a Református egyház Diakónus 

tanácstermében ült össze a Kárpátaljai törzs, ahol igen 

jelentős plénum előtt felszólalási lehetőséget kaptam. Be-

mutatkozásom és a felszólalásom után, kérdéseket tettek 

fel, melynek megválaszolása után egyöntetüleg beléptek a 

Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Századába.

V. Nagy Béla a Beregszászi Járás Református egyház dia-

kónus vezetője, már megalakított egy Katasztrófavédelmi 

alegységet, melyben tűzoltók és egészségügyiek is van-

nak, ezért a Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század tagjai 

mellérendelt egységként segítenek az ottani önkéntes Ka-

tasztrófavédőknek.

Példás cselekedett, hogy a kárpátaljai Magyarok az otta-

ni nehézségek ellenére is aktívan rész vállalnak a Vitézi 

Rend nemcsak hagyományőrző feladatában, hanem ka-

tasztrófa esetén is a tettek mezejére lépnek.

Internetes FB oldalunk elérhetősége:

https://www.facebook.com/ViteziRendKatasztrofavedel-

miSzazad

50 éve kitartanak egy-

más mellett, a mai vi-

lágban példaértékű, 

kárpátaljai törzskapi-

tány úr, vitéz Kövér 

György és felesége.

Törzskapitány úr hoz-

zászólása:  „A mellékelt 

kép igazolja, hogy a szerelem nem ismer korhatárt.  A 

hosszan tartó fi atalság megőrzésének egyik fontos, meg-

határozó feltétele éppen az odaadó felemelő, éltető szere-

lem.  Sajnos nem mindenkinek adatott.  Gondolom ezt 

Isten lehelete szüli......”

 v. Kövér György

Állománygyűlés Beregszászban

50 éve boldogságban
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Csákváron ünnepélyes keretek között , leleplezésre ke-

rült a hazáért hősi halált halt vitézek emlékére állított 

acélkereszt,  vitéz Miltényi Dénes adománya. 

Trianoni megemlékezés és családi nap Csákváron

Csákváron a Vaskapu völgyben a Vaskapu Hagyo-

mányőrző Egyesület május 31-én, szombaton 6. alka-

lommal rendezte meg a Trianoni gyalázatra emlékezve 

családi napját. Az egész napos rendezvényt íjászverseny, 

lovasbemutató és színpadi programok színesítették. Le-

hetőség nyílt tájjellegű ételek megkóstolására és kézmű-

ves termékek vásárlására. A családi nap középpontjában 

a Trianoni megemlékezés állt, melyre vitéz Tolcsvay Béla 

színvonalas műsora után került sor. A rendezvényt meg-

tisztelte jelenlétével Törő Gábor a Fejér megyei közgyűlés 

elnöke. Beszédet mondott vitéz Pintér András a Vaskapu 

Hagyományőrző Egyesület elnöke, Katonáné dr Venguszt 

Beatrix Csákvár város polgármestere, Tessely Zoltán or-

szággyűlési képviselő üzenetét pedig Spergelné Rádl Ibo-

lya Gánt község polgármestere, Gánt-Csákvár FIDESZ 

csoport vezetője olvasta fel, őt vitéz Molnár Gazsó János 

elnök-főkapitány követte.

Főkapitány úr megemlékezett a trianoni gyalázat miatt a 

magyarságot ért veszteségekről és a hazáért életüket fel-

áldozó vitéz hőseinkről. Majd leleplezte a hazáért hősi 

halált halt vitézek emlékére állított acélkeresztet, melyet 

vitéz Miltényi Dénes adományozott. A keresztet felszen-

telte Ugrics Tamás pápai káplán a katolikus egyház, meg-

áldotta vitéz Kis Boáz dr a református egyház, Bencze 

András püspökhelyettes az evangélikus egyház nevében. 

Ezután a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Huszár Egyesü-

let díszőrsége mellett a megjelent szervezetek illetve ma-

gánszemélyek megkoszorúzták az emlékkeresztet majd 

a trianoni emlékhelyet. A napot Vaszlavik László majd a 

Kékesi Rock Team éjszakába nyúló koncertje zárta.

 vitéz Pintér András

 Vaskapu Hagyományőrző Egyesület elnöke

2014.06.29.-én 11-órakkor emlékműavatás volt Gyulán 

a Gyöndöcs kertben az I. világháború, a román meg-

szállás, a II.világháború,a holokauszt, a málenkij ro-

bot és az 1956-os forradalomban elesettek emlékére.Az 

emlékművet a katolikus,unitárius,román pap is meg-

szentelte. A MH. 5.Bocskai István lövészdandár kato-

nái koszorúztak, őrséget álltak és ők helyeztél el Gyula 

város koszorúját. A megemlékezés végén I. világhábo-

rús ágyúval díszlövést adtak le. 

A Vitézi Rend nevében elhelyeztük a megemlékezés 

virágait és mécsest gyújtottunk az elhunytak emlékére. 

A képen látható v. Zsákai-

Gellén Gyula, v. Lovász 

László, v. Pádvai Margit, 

v. Kenéz Lajos.  A háttér-

ben a Pagodában a Hód-

mezővásárhelyi Helyőrség 

Zenekara térzenét játszik.

Keresztállítás, az elesett vitézek emlékére

Emlékműavatás Gyulán
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Az I. Világháború kitörésére emlékeztek 

B-A-Z megyében 

Az I. Világháború centenáriuma alkalmából 2014. 06. 

27-én Miskolc városa koszorúzással egybekötött meg-

emlékezést tartott a miskolci Tízeshonvéd-emlékműnél.

Az ünnepségen a VITÉZI REND B-A-Z Megyei Törzs-

kapitánysága is képviseltette magát. 

A megemlékezés koszorúját

vitéz Csantavéri Tivadar Károly székkapitány

vitéz Csorba János széktartó

vitéz Dr.Sóti Katalin helyezték el.

A megemlékezés helyszínéül a legendás miskolci 10. 

honvédezred tiszteletére emelt hősi emlékmű szolgált.

Miskolcon 1869-től volt honvéd zászlóalj. 1890-ben 

a miskolci, az egri és a sátoraljaújhelyi zászlóaljak 

összevonásával alakult meg a 10. népfelkelő gy-

alogezred. Tekintettel arra, hogy az ezredbe döntően 

helyi kötődésű fi atalokat soroztak be, ezért Miskolc 

lakossága mindig úgy tekintett a 10-es honvédekre, 

mint a város ”házi ezredére”. A 10. népfelkelő gy-

alogezred a Magyar Királyi Honvédség 78. honvéd-

dandárjának kötelékébe tartozott. Az I. világháború 

éveiben mintegy negyvenezer katona állomásozott a 

József laktanyában, és indult innen harcba.

A 10-es honvédek tűzkeresztségére 1914. augusz-

tus 26-án került sor Tarnawatkánál. A tapasztalat-

lan ezred nagy veszteségeket szenvedve vereséggel 

kezdte a háborút.

1914 novemberében nagy szerepet játszottak a li-

manovai győzelem kivívásában, bár újra komoly 

veszteségeket szenvedtek.

A 10. népfelkelő gyalogezred eközben Przemysl 

erődváros első ostrománál tüntette ki magát - mely 

az orosz hadsereg súlyos vereségével végződött -, 

majd a város körülzárása után az erőd védőseregét 

erősítette.

1915 tavaszán az orosz hadvezetőség Przemysl 

második ostromára koncentrált. A védőket kiéheztet-

ték, akik a március 17-19-i kitörési kísérletüknél mint-

egy ötezer főnyi halottat hátrahagyva visszavonultak 

az erődbe. Március 22-én a védők megsemmisítették 

a még megmaradt élelmiszerkészletet, felrobbantották 

az épen maradt erődítményeket és az ágyúkat, majd az 

erődparancsnokság március 23-án kapitulált az orosz 

hadsereg előtt. A védősereggel együtt került fogságba 

a 10. népfelkelő gyalogezred is.

Az ezredet nem szervezik újjá, a népfelkelő zászlóal-

jakat más ezredekbe osztják be. 1915 tavaszától már 

csak egyetlen 10. honvéd gyalogezred szerepelt.

A 10-es honvédek 1916. augusztus 20 - ig az orosz 

fronton, majd 1916 augusztusa és 1918 márciusa 

között a csíki havasokban, a román fronton har-

coltak. Ez utóbbi helyszínen, a Magyaros hegytömb-

jénél érte el a legnagyobb győzelmét az ezred 

elfoglalják és megtartják a jól megerősített, straté-

giai fontosságú Magyaros határhegységet.. A siker 

nagyságát az is mutatja, hogy József főherceg - aki 

az erdélyi front hadseregparancsnoka volt -, sze-

mélyes látogatással tisztelgett az ezred előtt. Ennek 

a sikernek elismeréséül, a magyarosi ütközet 10. év-

fordulóján 1927-ben József főherceg avatta fel Mi-

skolcon a 10. gyalogezred emlékművét, Vass Viktor 

szobrászművész gyönyörű alkotását.

 Miskolc, 2014. június 30.
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Vitézavatás az Egyesült Királyságban

A Vitézi Rendhez hű vitézek odaadással készültek a Vité-

zi Rend legnagyobb ünnepére a vitézavatásra. Szervező-

munka oroszlán részét vitéz báró dr. lemhényi Zsigmond 

András  főkapitány helyettes és vitéz Horváth Balázs eu-

rópai összekötő székkapitány urak vállalták magukra. 

A Rend új tagjainak avatására Liverpoolban , a politika-

ilag és egyházilag legbefolyásosabb 

Saint Nicholas templomban került sor.

Bevonuláskor a magyar Sárkány Rend lovagja vitte elöl 

azt a hatalmas pallost, amit anno Luxemburgi Zsigmond 

magyar király ajándékozott az  V. Henrik angol király-

nak. Az ünneplő magyar és angol gyülekezetet az angli-

kán és római katolikus egyházak képviselői megáldották. 

Az esemény levezetését vitéz Lósy Szabolcs székkapitány 

úr vállalta magára. Az ünnepség egyházi része után az a 

megtiszteltetés ért, hogy a Vitézi Rend főkapitányaként  

szólhattam a nemzetes gyülekezethez. Beszédem elhang-

zása után a főkapitány helyettes úr  méltatta a Vitézi Ren-

det. Majd beszédében kitért az 1956.október 23-án be-

következett  eseményekre. Megemlékezett a magyar nép 

hősi szabadságharcáról, amit a szovjet  világhatalommal 

szemben magára hagyatva becsülettel megvívott. 

Ezt követően elismerések átadására került sor.

vitéz báró dr. lemhényi Zsigmond András főkapitány he-

lyettes úr – Vitézi Rend I. Osztályú 

Lovagkereszt Vállszalaggal

vitéz csapodi Horváth Balázs európai összekötő székkapi-

tány úr – Vitézi Rend Tiszti Kereszt

vitéz dr. Rákóczy György nemzetes úr – Vitézi Rend Jubi-

leumi Arany Érdemkereszt 

vitéz visi Lósy Szabolcs székkapitány úr – Vitézi Rend Ju-

bileumi Arany Érdemkereszt

vitéz érdi Bartos Gábor hadnagy úr – Vitézi Rend Jubile-

umi Arany Érdemkereszt

Az elismerések átadása után következett a vitézavatás 

fénypontja, az avatandók avatása.

Főkapitány helyettes úr a pajzsra háromszor ütve meg-

adta a jelt a ceremóniára. A hatalmas királyi pallos át 

adása után megkezdődött az avatás. Az avatandók nevük 

elhangzása után a zsámolyra térdeltek és csillogó szemek-

kel várták, hogy pallos által vitézzé avattassanak.

Vitézi Rend új tagjai:

vitéz Adonyi Éva 

vitéz Gubó Attila

vitéz csapodi Horváth Dávid Balázs

vitéz  csapodi Horváth Dorka

vitéz csapodi Horváthné Tót Katalin Éva

vitéz Major Gergely András

vitéz Vígh József

vitéz Nigel Lillywhite 

Isten hozta Őket a Vitézi Rendben.

Ezt követően Ruzsics Barbara felejthetetlenül szép éneke 

következett. Az ünnepség befejezéseként a magyar majd 

az angol himnusztól zengett a patinás templom.

Vitézavatás után az ünneplő magyar nemzetes gyülekezet 

díszruhában vonult végig Liverpool 

belvárosában. Itt került sor a liverpooli színház falán el-

helyezett Liszt Ferenc dombormű 

megkoszorúzására. Főkapitány helyettes úr katonás be-
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szédet tartott arról,hogy milyen  fontos a magyar közös-

ség összekovácsolása és a hazaszeretet ápolása. 

A Rend főkapitányaként elmondhatom, hogy Magyaror-

szágtól oly távol sem éreztem magam 

idegennek. Mert az itt élő magyar vitézek családias, meleg 

szeretettel fogadtak. Jó volt látni, 

hogy a magyar szülőföldtől távol sem tagadták meg ma-

gyarságukat. S azt büszkén vállalva 

terjesztik magyar történelmünk és kultúránk. Ennek je-

gyében nem olyan régen kezdett működni egy hétvégi 

magyar iskola. Ahol a magyar történelem és irodalom 

mellett illemtant 

is tanítanak - ahogyan az egykoron szokás volt itthon. 

Úgy gondolom, hogy lelkes vitézeink az Egyesült Király-

ság területén életvitel szerűen élő magyarság szíve és lelke 

lehet. Nagyszerű érzés volt hallgatni terveiket, amivel a 

magyar népet és a Vitézi Rendet kívánják szolgálni. 

Isten adjon számukra erőt és egészséget ehhez a nemes 

küldetéshez!

Nemzetes Magyar Gyülekezet!

Kedves Angol Barátaink!

Idén emlékezünk meg világszerte az I. Világháború ki-

törésének évfordulójáról. 

Akkor 1914-ben még egy nemzet fi ai sem gondolták, 

hogy 4 évig tartó földi pokol veszi kezdetét. Katonák 

milliói meneteltek a frontra, hogy harcoljanak 

Istenért, a Királyért és a Hazáért.

A háború éveiben vitéz őseink oroszlánként küzdöttek 

a csatatereken. Bátorságból, hősiességből példát mutat-

tak az egész világnak. A magyar katonák végig méltóak 

maradtak dicső őseikhez. Sem ők a  fronton, sem azok, 

akik otthon álltak helyt nem is sejtették, hogy ezt a hábo-

rút  már akkor elvesztettük mikor még el sem kezdődött. 

Négy véráztatta háborús  év után akkor mondták ki ró-

lunk, hogy vesztettünk, amikor a magyar seregek  messze 

orosz, szerb és olasz földön harcoltak. 

Olyan békét kényszerítettek ránk Francia nyomásra, ami 

a mai napig  elfogadhatatlan. Országunk lakosságának fe-

lét, területének kétharmadát elcsatolták. Ebben az időben 

a győztes hatalmak vezetői azt gondolták rólunk, hogy 

ilyen mértékű csonkítás után országunk 5 évig sem képes 

fenn maradni. 

S mintha Isten haragudott volna Ránk – még a kommu-

nisták vörös rémét is a sokat szenvedett magyar népre 

szabadította. Rémuralmuk bibliai csapásként érte Hazán-

kat. De a magyar nem szűnt meg Istenben hinni és hozzá 

fohászkodni. 

Isten megelégelve Nemzetünk szenvedését küldött egy 

vezért, aki az élre állva  és irányt mutatva vezette ki Ma-

gyarországot a földi pokolból és reményvesztettségből. 

Ez a vezér és hős katona volt Rendünk alapítója Horthy 

Miklós ellentengernagy  úr. Olyan lovagias vezér volt ő 

a háborúban, hogy ellenfelei is mély tisztelettel viseltet-

tek iránta. A legnagyobb tengeri ütközetekben is minden 

elsüllyesztett hajó legénységét hajójára vetette. Ez a fajta 

lovagiasság hasonló volt a középkori lovag ideálokhoz. 

Horthy Miklós kormányzóvá választása után katonás 

eréllyel látott hozzá a rendteremtéshez. S ebben a válsá-

gos időben a 

régi magyar hagyományokhoz ragaszkodva alapította 

meg a Vitézi Rendet. 

A Vitézi Rend alapításának kettős célja volt. Ősi hagyo-

mányainkhoz híven jutalmazni kívánta a háborúban hős-

ként harcoló katonákat.  De talán ettől is fontosabb célja 

volt, hogy létre hozzon egy olyan katonai rendet, amelyre 

vitéz Molnár Gazsó János főkapitány 

úr ünnepi beszéde Liverpoolban  
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Hazánkban az Értéktár program keretén belül lehető-

ség van arra, hogy vissza vásároljuk azokat a műkin-

cseket amik az idők folyamán elkerültek az országból. 

A program célja, hogy a nemzeti kötődésű műkincsek 

vissza vásárlásával gazdagítsa magyar kulturális örök-

ségünket. 

A Vitézi Rend szerint a magyar festő fejedelem, Munká-

csy Mihály világhírű alkotása, a Krisztus trilógia méltó 

arra, hogy a magyar állam tulajdonát képezzék. 

A trilógia festményei közül jelenleg egy van magyar ál-

lami tulajdonban. A másik kettő festmény egy kanadai 

múzeum és egy amerikai magyar műgyűjtő tulajdonában 

van. Médiából értesültünk arról, hogy a festményeket ér-

tékesíteni kívánják jelenlegi tulajdonosai – így lehetőség 

nyílik arra, hogy a világhírű trilógia darabjai egyben ma-

radva látogathatóak maradjanak a magyar közönség szá-

mára. A Vitézi Rend az adatvédelmi engedélyek beszer-

zése után aláírásgyűjtésbe kezdett. Elmondhatjuk, hogy 

akciónk sikeres volt. Közel két hónap alatt sok ezer alá-

írást gyűjtöttünk szerte az országban. Őszinte örömmel 

fogadtuk, hogy ezt a kezdeményezésünket nagyon sokan 

támogatták.

Tájékoztatom Önöket, hogy az aláírások átadásra kerül-

tek a Miniszterelnökségen. Reményteli szívvel bízunk 

abban, hogy a Munkácsy trilógia megvásárlásának ügye 

nem zárult le! Az általunk gyűjtött sok ezer támogató 

aláírás arról tanúskodik, hogy támogatjuk a magyar kor-

mány vásárlási szándékát. Hiszünk abban, hogy az Érték-

tár program ékköve lehet újra a Munkácsy trilógia. 

Köszönetnyilvánítás! 

A Vitézi Rend nevében köszönetet mondok azoknak a 

rendtársainknak akik aktívan részt vállaltak a Munkácsy 

trilógiával kapcsolatos aláírásgyűjtésben. Külön köszönet 

 Közlemény 

a Munkácsy képekkel kapcsolatban  

az ország népe biztosan számíthat. Világossá tette, hogy 

ebbe a Rendbe tartozni kiváltság – a bátrak kiváltsága. 

Örökletessé tette a vitézi címet, hogy így gondoskodjon 

a Rend örökké tartó fennállásáról. S mintha tudta volna, 

hogy a Magyar Nemzet megpróbáltatásai nem értek vé-

get – úgy intézke-

dett, hogy a haza 

védelmében bármi-

kor fegyvert fogó 

és hősiesen harco-

ló magyar katoná-

nak helye legyen a 

Rendben. 

Később ennek nyo-

mán bővült a Rend 

azokkal a hős ka-

tonákkal, tisztek-

kel, akik bátran 

szembenéztek a II. 

Világháború során 

előretörő szovjetek-

kel. Mi magyarok már megszoktuk, hogy történelmünk 

során tőlünk erősebb világhatalmakkal kellett hadakoz-

nunk. Mi magyarok állítottuk meg a középkor hajnalán 

előretörő mongol birodalmat. Mi magyarok vetettünk 

gátat az oszmán török európai terjeszkedésének. S mi 

akkor sem haboztunk fegyvert ragadni mikor a vörös 

szovjet támadt Ránk. Magyarország 1956 – ban nem csak 

önmagáért harcolt, hanem egész Európáért, a szabadság 

és a demokrácia soha el nem évülő nemes eszményeiért. 

Vitéz rendtársaink esküjükhöz híven oroszlánként ron-

tottak a nálunk sokkalta nagyobb szovjet világhatalom 

seregeire. Azok a családapák és fi atal, nők- férfi ak akik 

1956-ban fegyverrel harcoltak a kommunista szovjet dik-

tátor seregei ellen jól tudták nem győzhetnek. És még is 

sok ezren életüket áldozták a Haza oltárán. Szemükben a 

fény ki hunyt és vérző szívvel nehéz – de nemes örökséget 

hagytak nekünk, utódaiknak.  Mi, akik bátor katonák le-

származottjai vagyunk megörököltük a hazaszeretet és vi-

tézség soha el nem halványuló eszmeiségét. Kevés nemzet 

mondhatja el magáról, amit mi magyarok- nálunk a ha-

zaszeretet és vitézség nem férfi  erény, hanem szent köte-

lesség.

Önök, akik itt ma az anyaországtól messze avatva lesznek, 

legyenek mindig hű tagjai a Vitézi Rendnek. Esküjükhöz 

híven segítség a Rendet. Jó magyar emberként legyenek 

hű alattvalói a Királynőnek! 

Tegyenek meg mindent azért, hogy Magyarország és az 

Egyesült Királyság barátsága tovább erősödjön!

Isten óvja a Királynőt!  

Isten áldja a Vitézi Rendet!
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illeti vitéz Szatmáry László törzskapitány urat (Budapest 

törzskapitányság) , vitéz Antal Csaba törzskapitány urat 

(Hajdú-Bihar megye, törzskapitányság) és vitéz Fülöp 

Jenő székkapitány urat (Győr-Sopron megye,törzskapi-

tányság) – ők kiemelten teljesítettek ebben a nemes kez-

deményezésben. Köszönet illeti azokat is akik aláírásuk-

kal támogatták kezdeményezésünket.

Őszintén bízom benne, hogy a Munkácsy trilógia hama-

rosan újra látható lesz és mind három festmény a magyar 

állam tulajdonaként kulturális örökségünk része lesz!

 Tisztelettel: v. Molnár –Gazsó János elnök-főkapitány

2014 június 25-től a Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 

Hagyományőrző Egyesület lovas túrán vett részt Mo-

hács és Siklós között.

A bandérium tagjai a falvakon végighaladva 1-1 mécses-

sel, katonai tiszteletadással emlékeztek meg az emlékmű-

veknél a magyar történelem hőseire.

2014 június 27- én pénteken találkoztak a v. Csizik Mi-

hály vezetésével Siklósról induló XV. Tenkes lovas hadjá-

rattal, az egyesülést követően együtt vonultak Villányba.

2014.06.28-án a város alpolgármestere szalagot kötött a 

lovashadjárat zászlajára és ezután elindultak Siklósra. 

A Mikecz Kálmán Hagyományőrző Egyesület, v. Kiss 

László és v. Kovács Péter névadónkra, és dicsőséges ka-

tonai múltjára emlékezve a Magyar Királyi Honvédség 

egyenruhájában tette meg a távot. A hagyományőrző 

szervezet tervi szerint a túrát jövőre megismétlik, annak 

érdekében, hogy kialakuljon a hagyomány az egyesület 

életében e téren is. 

Részletek: www.mikeczbanderium.hu 

                             v. Kiss László hő. huszár őrnagy

Nem csak kedvtelésből és őseink nyomának fellelése 

kedvéjért szoktam évente Székelyföldre látogatni, ha-

nem mert a feleségem rokonságát is illik évente lega-

lább egyszer meglátogatni. Én személy szerint nem 

csak Székelyföld, hanem egész Erdély szerelmese va-

gyok

Itt  mindent áthat az ősök hagyatéka. Akár hova lép az 

ember, a magyar legendák és történelmi  eseményekhez 

köthető hegyeket, völgyeket, köveket, patakokat, várakat, 

házakat találhatunk. Csodálatos világ ez. Azzal a nagy 

vággyal, hogy nem csak egy élő, dobogó „skanzenben” 

tölthetjük szabadságunkat, hanem, hogy az ember fi gyel-

Hagyományőrző lovas túra 

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, 

a székely hősök halhatatlanok!
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Tisztelt Rendtársak és Barátok !

A Vitézi Rend egyik legfontosabb feladatának tekinti 

karitatív tevékenységét!

Sajnos a jelen gazdasági helyzetben a pénzadományok-

ból nagyon nehéz karitatív feladatainkat ellátni ezért 

műanyag kupak gyűjtést indítunk! 

Az ebből befolyt összegből évente egyszer, szeretnénk egy 

nemes ügy mellé állni!

Megkérek minden rendtársat , hogy álljon e kezdemé-

nyezés mellé , nem nagy fáradság a kidobandó fl akonról 

letekerni a kupakot és összegyűjteni !

A összegyűjtött kupakok leadhatók bármelyik tisztségvi-

selőnél , a rend központjában illetve Vitéz Bárdos Balázs-

nál tel.:70/334-32-06!

Természetesen az akcióról folyamatos tájékoztatást 

adunk! 

 Köszönettel: Vitéz Bárdos Balázs 

 központi hadagy

Műanyag kupak gyűjtés  

het és tanulhat. Az erdőfülei rokonok pedig mindig nagy 

szeretettel és nagy odafi gyeléssel látnak vendégül.  A nagy 

szegénység és nélkülözések ellenére vidáman és sok hu-

morral telnek napjaik. Nekem  szokott sokszor-sokszor 

már-már a könnybelábadt szemmel végignézni Erdővi-

dék lankáin, s  csodaszép erdőin: hogy ezt a Tündérorszá-

got vették el tőlünk. Sajó Sándor verse jut eszembe:

„A mindenségbe annyi jaj kiáltson,

Ahány magyar rög innen elszakad;

A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,

Kikaparom a földbül a holtakat:

Meredjen égnek körül a határon

Tiltó karjuknak végtelen sora,

S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon

Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!”

Mint katonaember sokszor elgondolkodtam rajta, hogy 

életemet adnám-e azért a pillanatért,  hogy ismét a ma-

gyar honvédek bakancsai virágeső közepette koptathas-

sák Erdővidék útjait.... és én köztük lehetnék büszkén, 

boldogan. Igen megérné az a pillanat!

Sok Vitéz és vitézi székely ember került ki e földről. A fü-

lei vashámorban készültek Gábor Áron ágyúgolyói. Tán 

még ágyúkat is és puskákat is gyártottak itt 48-ban. vi-

téz nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter is e 

vidékről származik, úgymint a  kisbaconi Benedek Elek 

apó is...... és még sok-sok híresség. v. nagybányai Horthy 

Miklós  kormányzó testőrségének is az egyik tagja erdőfülei 

volt. A Feleségem anyai Nagyapja  levente képzésben ré-

szesült, hiszen valahonnan nagyon mélyről eldugva s újból 

előkeresve megmutatta a levente újságot amit az ő nevére 

postáztak anno. Atyai Nagypapa pedig a  Székelyhadosz-

tálynál szolgált.  Minden alkalommal egy csokor virágot, 

vagy egy nemzeti színű szalagot kötök az  itteni emlékhe-

lyekre, mérhetetlen tiszteletemet kifejezve a székelységnek 

a Haza iránti  kötelezettségének. Van mit tanulnom, van 

mit tanulnunk. Megdöbbenve hallgatva az idős székely 

embereket, hogy a magyar gimnazistákat  megszégyenítő 

módon tudják a magyar történelmet. Félelmetes lexikális 

tudással és szűnni  nem akaró hazaszeretettel.

Hazajövet szívem egy kis darabját itt hagyom, itt marad! 

„Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,

Csak magyar földön és csak magyarul;

Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,

Jobb is, ha szárnyam már most porbahull;

De ezt a lelket itthagyom örökbe

S ez ott vijjog majd Kárpát havasán

És belesírom minden ősi rögbe:

El innen rablók, - ez az én hazám!”

(Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben részlet)

 vitéz Kiss Zsolt őrmester
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Gyászjelentés vitéz Fejes István

 Csongrád megyei törzskapitányság 

budapesti kirándulása 

Mohácsi Csata 488. évfordulója – 

Emlékünnepség

Nemzetes Hölgyek és Urak !

Mély megrendüléssel küldöm 

a részetekre a szomorú gyász-

jelentést.

 Életének 81. évében  elhunyt vitéz FEJES ISTVÁN  a  

Vitézi Rend Budapesti Törzskapitányság  nyugalmazott 

törzskapitánya.

Emlékét megőrizzük!

 vitéz Szatmáry László tkp.

2014. augusztus 20-án a Vitézi Rend Csongrád megyei 

törzskapitányságának vitézei Budapesten, a Vasúttör-

téneti Parkban megtekintették vitéz nagybányai Hor-

thy Miklós kormányzó úr különvonatát, valamint azt a 

szerelvényt, amelyik az államfő autóját szállította.

Vitéz Lőcsei Dezső bajtársunk volt az, aki kiderítette, 

hogy ezek az ereklyék hol találhatók. Rendkívül jól érez-

tük magunkat itt. Egy bizonyos fajta meghatódottság vett 

erőt rajtunk, amikor a kormányzó úr kocsijába léptünk. Itt 

elmondtuk szent imánkat, majd Dezső barátunk részletes 

beszámolót tartott az itt található többi szerelvényről is.

 vitéz Pintér István törzskapitány

A Mohácsi Csata 488. évfordulója alkalmából megren-

dezésre kerülő Emlékünnepségen vett részt a Vitézi  

Rend 2014 aug. 29.-én. A Fogadalmi Emléktemplom-

ban 11 órai kezdettel Ünnepi Szentmisét hallgattunk 

Bognár  Attila atya vezetésével. Utána a templom előtti 

Széchenyi téren lévő II. Lajos szobornál megemlékezés 

és koszorúzás vette kezdetét. A Vitézi Rend nevében, 

vitéz Lőrincz István, és vitéz Lőrincz Virág koszorú-

zott.

Beszédek hangzottak el a város vezetősége részéről. Sza-

valatok. Nagy Kálmán nyugdíjas mohácsi helytörténész 

beszámolót tartott a csata lefolyásáról, jelentőségéről. A 

mohácsi Bartók Vegyes kar énekelt, és a Mohács-Sombe-

rek-Palotabozsok fúvószenekar működött közre.

Koszorúzáson vettek részt:  Mohács Város Vezetősége, 

Mohács Városi Kórház Vezetői, Róm. Katolikus. Egyház 

képviselői, Mohácsi Cserkész Egyesület, Mohácsi Múze-

um Igazgatója.

Himnusz és Szózat eléneklése után véget ért az ünnepség 

(ez volt a délelőtti program).

Délután 17. óra Mohács-Sátorhely Emlékpark. (Mohács-

tól délre pár kilométerre fekszik az Emlékpark, ami a Du-

na-Dráva Nemzeti Park része.

Itt is megemlékezés kezdődött délután 17 órai kezdettel.

Ünnepi beszédet tartottak: Az Emlékpark vezetője, A 

Duna-Dráva Nemzeti Parkért felelős Dr. Rácz András 

államtitkár-helyettes, Szekó József mohácsi polgármester 

Bognár Attila atya. Versek hangzottak el.

A Mohács-Somberek-Palotabozsok fúvószenekar,

a Mohácsi Bartók Vegyeskar.
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Egyszerűen a Szent koronánkról

Koszorúzás:

Nemzetközi Szent György Lovagrend, 

Magyarok Szövetsége,

Hagyományőrző Honvéd Egyesület,

Duna-Dráva Nemzeti Park,

Majs falu Önkormányzata,

Sátorhely Önkormányzata,

Mohács Önkormányzata,

Vitézi Rend, 

Végezetül elénekeltük a Himnuszt.

 vitéz Lőrincz István

A Szent Korona a közfelfogással ellentétben nemcsak a 

magyar államiság szimbóluma, hanem a közjog  alanya. 

Benne rejlik az államhatalom teljessége. Mai cikkünkben 

sorozatunk első részeként azonban  magával az évezredet 

meghaladóan megmaradt csodálatos ötvösmunkával és 

eddig ismert történetével foglalkozunk. Kezdetként szö-

gezzük le, hogy a korona egységesen készült ötvösmunka, 

melyet az 1978 óta végzett vizsgálatok igazoltak(Csomor, 

Ludwig,Ferenczi stb.) Az akadémiai kutatások hivatkozá-

sa, mely szerint latin és görög koronából lett volna ösz-

szeállítva a képek felirata miatt, megingani látszik hiszen 

a liturgiában a latin betűk a hatalom, a görög betűk a 

bölcsesség miatt együtt vannak jelen írja Honorius Au-

gustodunensist XII.sz.ban élt szerzetes, de közösen hasz-

nálják őket a papszenteléskor is. Részei, az abroncs a 9 

db csüngővel, a párta és a keresztpánt a ferde kereszttel. 

Súlya 2056 gramm. Anyaga nagy tisztaságú arany. Ékít-

ményei 19 db rekeszzománc kép, almandin, zafír, akva-

marin, igazgyöngy, zöld üveg és azsúr zománc díszek. 

Méretezése az aranymetszés szabályát követi (Fibonacchi 

számsor). Európában egyedülállóan beavató, zárt korona, 

melyet az uralkodó csak a királyavatási szertartás ideje 

alatti beavatáskor és az utána történt napvágáskor viselt. 

Zárt korona, melyet olyan uralkodók viselhettek aki fe-

lett világi uralom már nem létezhetett. A keresztpánt 

központi képe az uralkodó  „pilis” koponyacsontja fölé 

kerülő Teremtő atya Isten képe. Az AtyaIsten  az egész 

világ felett uralkodva pantokrátorként (királyként, dicső-

ségben, trónuson) ül trónusán, két oldalán ciprusfákkal, 

a nap (Fény-férfi  Istenség) és a hold ( Boldogasszony, 

Szűzanya) képével. A jelenleg ferde kereszt a köldöké-

nél kiperemezett furatba illeszkedik. Ferdesége 23,5 fok, 

mely dőlésszög pontosan megegyezik a föld keringési sík-

jához mért föld tengelyszögnek(ekliptika) méretével, ez 

a tengelyferdeség szöge. A Teremtő alatti keresztpánton 

8 apostol képe látható. A felső négy szent, János, Jakab, 

Péter és Pál azok akik közvetlenül is látták az Úr megdi-

csőülését. Közülük három ott volt  Járius házában amikor 

Jézus feltámasztotta annak lányát, de ők voltak ott a Ge-

csemáni kertben történő elhurcoláskor is. Az alattuk lévő 

szentek Bertalan, Tamás, Fülöp és András pedig azokon 

a területeken térítettek ahonnan elődeink származnak. 

Szent Pál kivételével a hét apostol együtt van jelen a si-

keres halászaton is amikor 153 halat fognak a Genezareti 

tavon.(Jan.21) A keresztpánt zománcképeinek csodálatos 

üzenetei még fejtegetésre várnak, de jelenleg is hordoz-

nak kopt és proto keresztény, újtestamentumi  üzenete-

ket. Egyes képeket ártó szándékkal deszakralizáltak, pl. 

átfúrták a Tamás képet érzékeltetve, hogy halálát is az 

oldalába vágott két dárdával ütött seb  okozta. Bertalan 

kinek bőrét lenyúzták, a koronáról is „lenyúzásra”került. 

A keresztpánt ékessége még a képek mellett futó 72 db 

igazgyöngy és a Jézus töviskoszorújából csorgó vérre em-

lékeztető  64 db vércsepp alakú rubinkő. Számisztikailag 

is érdekesek hiszen 64 vármegyénk volt a társult országok 

nélkül a legnagyobb kiterjedésünkkor és 72 vármegyénk 

volt azokkal. 

A Szent Korona középrészén az abroncs felett található a 

párta, mely ősi hun -szabír elem. Homlokzati részén a Fiú 

Isten hasonló pantokrátori megjelenésben, mint a Terem-

tő Atya, de megkülönböztetésképpen nem a nap és a hold 

jelképeivel hanem Jézus Krisztus kezdőbetűínek rövidíté-
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sével. A FiúIsten két oldalán csökkenő magasságban,  kék 

és zöld színben játszó azsúrzománc háromszögek (ffi   mo-

tívum) és félkörök láthatóak (nő motívum). Mintha a csa-

ládok fognák közre Jézust. A hátsó kép újabb deszakrali-

zálás következménye lehet, hiszen az eredetileg ott lévő 

Boldogságos Szűzanyánk helyén (Révay Péter koronaőr 

szerint,1613.Augsburg), ma egy bizánci császár, Dukasz 

Mihály látható. Képe oly ormótlanul felszerelt, hogy sem 

technikai felszerelésében, sem méretében, sem művészi-

leg nem eredeti része a koronánknak.

Az abroncs képei mindkét irányból a FiúIsten felé tekin-

tenek. Elől két arkangyal Szent Mihály és Szent Gabriel, 

utána két katonaszent György és Demeter, majd két orvos 

szent Kozma és Damján találhatóak. Az abroncs kakukk-

tojásai a két utólagos felszereltségű kép az egyébként sem 

oda tartozó Dukasz császár két oldalán Kón (méreteltérés 

és színváltás) és Geobicasz.(kopottság). Cseréjüre csak fel-

tételezések vannak. Homályos például a Szent Koronánk 

II. József szabadkőműves uralkodó alatti szerepe, hiszen 

megszüntetve a koronaőrzést ismeretlen helyre szállítja 

azt és csak halálakor kerül vissza Magyarországra. Talán 

szerepe lehet annak, hogy II. József, II. Katalin cárnővel 

közösen létre akarta hozni a törököktől visszafoglalt te-

rületeken az új római birodalom néven felállítani kívánt 

szabadkőműves birodalmat. Ennek első uralkodójaként 

talán (?) Kónstantin Paulovicsot (II. Katalin cárnő unoká-

ját) akarták megtenni a magyarok Szent Koronájának de-

szakralizálásával és használatával. Halálával megszűnt a 

jogtalan trónbitorlás és a Szent Korona újból hazai őrizet 

alá került. A magyar Szent Korona a sárkányölő harcos 

koronája. A sárkányölés pedig bibliában elrendelt magyar 

privilégium. „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony 

közé, a te ivadékos és az ő ivadéka közé. Ő rátapos fe-

jedre, te pedig sarka után kapkodsz.”- mondja a Terem-

tő a kígyónak. (Mózes 1.15) „És vetteték a nagy sárkány 

ama régi kígyó , aki neveztetik ördögnek,és sátánnak ...” 

(Jel.kv.12) Innen tudjuk, hogy a harc, amíg a világ tart, a 

kígyó (sárkány, sátán) és az asszony (Szűzanya, Magya-

rok Nagyasszonya)között zajlik. A magyarok örökös égi 

és földi királynője a Szűzanya. Így a sátán legyőzésében 

is szerepet kell vállalnia népének, a magyarságnak. Ezt 

a képsort jeleníti meg a sárkányölő harcosok jelenléte a 

Szent Koronán, hiszen ott az égi seregek vezére Mihály 

, de ott a földi sárkányt legyőző Szent György is. Hátul 

pedig az utólagosan felszerelt Dukasz helyén ott kéne 

lenni örökös királynőnknek a Boldogságos Szűzanyának. 

Sokan próbálták Révay Péter Túrócz megye főispánját 

kétségbe vonni az alábbi mondatáért: „ Ex adverso Dívae 

Matris virginis”, azaz „Az ellenkező oldalon az Istenanya 

(Szűzanya)” látható. Ő két koronázáskor tartotta kezében 

a klenódiumot és becsületes tisztán látó protestáns magyar 

nemes volt. A Szent Koronánk tehát túl az ötvösművésze-

ti csodán a Boldogságos Szűzanya koronája ami Szent Ist-

ván római rítus szerinti felajánlása óta szerződéses viszony 

az égiekkel, melyet földi személyek nem mondhatnak fel. 

Mondják, hogy nincs vezér? De van, mert Magyarországot 

Isten vezérli! Ma a magyar érdekek állnak szemben az ide-

gen érdekekkel és nem a jobb vagy a bal oldal. Vissza kell 

térni hitünkhöz, Szent Koronánkhoz és annak Tanaihoz, 

melyről a következő számban írunk majd. 

„Amire ez a korona tanít, az világosítson meg bennete-

ket!” (II.János Pál üzenete a magyaroknak)

 v. lg Mireisz Tibor

Használt számítógépeket 

örömmel fogadunk
Tisztelt Rendtársak, Tisztelt Szimpatizánsok! 

 

Sajnos Rendünk számítógép parkja fölött elszállt az 

idő,  nem működik,  javítatni nem érdemes!

Örömmel fogadnánk új vagy használt gépeket, nyom-

tatókat  ami már az Önök háztartásában feleslegessé 

váltak! 

Ha nem tudja a központba elszállítani azt a Vitézi Rend 

megoldja.

Előre is köszönjük segítségüket.

Elérhetőségünk: vitezirendkozpont@gmail.com

mobil: 06 20 2529216

Kedd: 10.00-13.00 06 1 796-6750

Csütörtök: 10.00-13.00  06 1 796-6750
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2013  nyarán minden idők 

egyik legnagyobb dunai 

árvíze söpört végig édes 

hazánkon. Az árvízvédelmi 

védekezésben a Vitézi rend 

más szervezetekkel össze-

fogva is jelentősen kivette 

a részét. Ekkor felerősödött 

egy régi elhatározás, mint a 

Főkapitányban, mint a Vité-

zi Rend tagjai közt, hogy életre kellene keltenei a Vitézi 

Rend Katasztrófavédelmi egységét.

Ezért, a Vitézi Rend Főkapitánya 2014 februárjában ki-

adta az utasítást a Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század 

megalakítására. Létráhozására Vitéz Grosch Attila buda-

pesti őrmestert bízta meg. Hét hónap alatt 95 főre emel-

kedett a század taglétszáma.  Hét megyében és Kárpátal-

ján vagyunk jelen. Itt kiemelném a Kárpátaljai alegységet, 

az ottani nehézségek ellenére mégis 21-en jelentkeztek a 

századba.

A Katasztrófavédelmi Század célkitűzése, hogy a Vitézi 

Rend egy erős civil hátteret biztosítva egységbe szervezze 

azon személyeket, akik a hazát és az állampolgárok éle-

tét katasztrófa helyzetekben védelmezni szeretnék. Hogy 

minél több állampolgárt tudjanak megszólítani, ennek 

érdekében tagdíjat sem kér, csak a segítségüket.A Ka-

tasztrófavédelmi Század az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósággal együttműködve és szakmai irányítása 

alatt szeretne tevékenykedni.Örömmel jelenthetem, hogy 

az együttműködés a Budapesti Katasztrófavédelmi Igaz-

gatósággal már egyeztetési fázisban van.

Vitézi Kopjafát avattak Győrben!Vitézi Kopjafa került avatásra 

2014 november 3-án Győrött azon I. és II. Világháborús vitézek-

nek, akiket még vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr 

avatott vitézzé.Győrben az  Öregcserkész Baráti Kör és a Történelmi 

Igazságtételi Bizottság tagjai már sok-sok éve elhatározták, hogy em-

léket állítanak a győri – és  környékbeli  születésű és kötődésű azon 

vitézeknek, akiket még vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 

Úr avatott vitézzé.

Az elhatározás  közadakozásból valóra vált. Folyó év november 

3-án du. 15 órakor kezdődött az ünnepség. Felemelő, megható mű-

sorszámok közepette került felavatásra számos jelenlévő hozzátar-

tozó, érdeklődő jelenlétében egy szép kopjafa, Illés Gusztáv kőfara-

gó mester és Simon László fafaragó  munkája. 

Az ünnepség  egyik fővédnöke  Borkai Zsolt polgármester úr volt, 

aki megnyitotta az ünnepi beszédek sorát, megköszönve Péter 

Gyula öregcserkész parancsnok áldozatos szervező munkáját. Vitéz 

Fehérváry Zoltán TIB alelnök úr zárta a megemlékezők sorát mély-

reható gondolataival.  

Mintegy 50 vitéz neve, születési-  és vitézavatásának éve került fel-

iratozásra  Győrött a Bem téren felállított Vitézi Kopjafa előtti dí-

szes fatáblákra. 

Többek között vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyé is. Ő az   aki a 

vitézséget az I. Világháborúban érdemelte ki és aki a II. Világhábo-

rúban a doni visszavonulásnál utóvédként harcolva úgy  embersé-

gében, mint haditetteiben kiemelkedő hadvezéri teljesítményével, 

helytállásával  kiérdemelte a legmagasabb kitüntetést a Katonai Má-

ria Terézia Lovagkeresztet.

A kopjafa  leleplezése és a történelmi egyházak áldását követően 

az önkormányzatok, fegyveres testületek, Vitézi Rend, cserkészek, 

társadalmi szervezetek, intézmények képviselői helyezték el a meg-

emlékezés koszorúit az emlékmű  talpazatánál. 

Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

Közreműködtek:

lovag Dr. Czapáry - Martincsevics András(moderátor),

Pörneczi Imre (kürt)

Krasznai Tamás (színművész)

győri Talpasok Kara( katonanóták)

A  nevek gyűjtését és a feliratozásokat folytatjuk!

 vitéz Fülöp Jenő székkapitány

VITÉZI REND 

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZÁZAD

Vitézi kopjafa Győrben
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FELHÍVÁS

Tisztelt Rendtársak!

Szeretnénk felhívni a fi gyelmüket a tagdíjak befi zetésének fontosságára. Mint az köztudott, Rendünk az e címen befolyó pénzösszegekből tudja fenntartani 

magát, s a különböző rendezvények anyagi hátterének biztosítása is így lehetséges. Kérünk minden nemzetes Urat és nemzetes Úrhölgyet, hogy viseljék 

szívükön Rendünk anyagi sorsát is! Köszönettel tartozunk azonban mindenkinek, aki egyéb adománnyal is támogatta Rendünket! A tagdíj összege 5000 

forint! A 80 év feletti és nappali tagozatos tanuló Rendtársak tagdíja pedig 1000 forint. Adószámunk: 18043224-1-41 

Bankszámlaszámunk: 11991102-02911463-00000000 Felhívjuk azonban a fi gyelmet, hogy a tagdíj befi zetésére az általunk leginkább preferált mód a sárga, 

postai csekkel történő utalás, továbbá arra, hogy a központi pénztárban nincs lehetőség a befi zetésre! Ezen kívül: aki tudja, kérjük támogassa Rendünket 

adójának 1%-ával! Köszönjük!

Tisztelt Nemzetes Hölgyek, Urak!

Rendünk tagjainak most lehetősége nyílik, hogy lövé-

szetet tanuljanak Budapesten, akár alkalmanként akár 

igazolt klub tagként, ahol a klubbon belül lehetőség 

van versenyengedély kiváltására, illetve lehetőség van 

fegyver vizsga letételére is.

Jelen cikkben felmérjük, hogy van-e igény az Önök részé-

ről a fent nevezett sportág elsajátítására.

Az alább felsorolt válfajai sajátíthatóak el ennek a sport-

ágnak:

- pontlövészet,- gyors pont lövészet, mindkettő kis ill. 

nagy kaliberű fegyverekkel- IPSC,- IDPA.

Igény esetén lehetőség van az Airsoft  sport mélyebb szin-

tű megismerésére is, amely remek lehetőség a 16 éven 

aluliaknak is, hogy megismerjék a lövészet alapjait.

Érdeklődni vagy jelentkezni az alábbi e-mail címen és telefon-

számon lehetséges: b.lacaxx@gmail.com; 06 20 3800 668

Lövészet helyszíne: XX.ker Torontál u. 1

Rendtársi üdvözlettel!

 v.Balogh László Pest megye

„Az élet él és élni akar” ifj úsági emléknapok az I. Világ-

háború 100. évfordulója tiszteletére!

 Nagykanizsa Kulturális Központ Széchenyi tér 5-7.

Nagy örömmel tettünk eleget a felkérésnek, a huszár-

ság 500 éve és az I. Vh. kitörésének 100. évfordulójára 

rendezett kiállítás lebonyolítására. A megnyitó előtti 

egy héttel kezdődött a rendtársak és bajtársak közre-

működésével a munka.

Igyekeztünk felkutatni hiteles anyagokat az I. Vh. és a Vi-

tézi Rend történetéből, majd rendszerezve tablók 120x150 

méretű formában a nyomdában kinyomtatni. A tárla-

tot 2014.11.05. –én vittük le Nagykanizsára, és délután 

16:00 órára került befejezett állapotba, ami 2014.11.05 

– 2014.11.09 –ig megtekinthető Nagykanizsa kulturális 

központ kiállítótermében.

A megnyitón részt vett Nagykanizsa polgármestere, város 

régészeti vezetője, Művelődési ház vezetősége és a Mura-

vidéki Nótázók , akik között 2 vitézünk is szolgál , v. Cse-

ke József művészeti vezető és v. Bence Lajos újságíró / író, 

kik I.Világháborús Zalai katonadalokat adtak elő. A mű-

velődési ház azzal a gondolattal indította el ezt a rendez-

vénysorozatot, hogy az általános iskolák, középiskolák , 

gimnáziumok élő történelemórák keretében a tárlaton hi-

telesen megismertessék a tanulókkal. A törzskapitányság 

és a Bandérium tagjai egy emberként álltak a gondolathoz 

hogy jövőnk záloga az ifj úság széles körű megismerteté-

se a múltunkkal, hogy utat nyissunk a jövő felé. Ezúton 

szeretnénk a felhívni a rendtársak fi gyelmét , fontos len-

ne lakóhelyünkön előadásokat tartani a rendünkről ,a 2 

világháború közötti korszakról és a kormányzóról, hisz 

sokszor téves információk jelennek meg a sajtóban, is-

kolákban is tévesen tanítják a gyerekeknek. A kiállítást v. 

Kiss László törzskapitány és v. Kovács Krisztián  állították 

össze. 2014.11.07. 

 v. Kiss László törzskapitány 

 v. Mikecz Kálmán Bandérium parancsnoka

Lövészet igényfelmérés

 Az élet él és élni akar ifjúsági emléknapok 


